______________________________________________________________________________________©KNZB/TOWZ

5.12

26e Open Waterwedstrijd “Oude Veer”

wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
baanlengte en -vorm
sluiting inschrijving
kosten per wedstrijdstart
kosten per prestatietocht
kosten “organisatie-cap”
contactpersoon organisatie
telefoon (niet voor inschrijving)
telefoon wedstrijddag (nood)
e-mail
Inschrijving

zaterdag 26 juli 2014
Jachthaven Oude Veer,
Anna Paulowna
Oude Veer, Anna Paulowna
rechte lijn van 750 meter
dinsdag 16 juli 2013 om 23:59u
€ 7,00 (2 of meer starts €12)
€ 3,50
€ 2,50 statiegeld per organisatiecap
D.J. Wajon
C.R. Waiboerstraat 9
1761 CK ANNA PAULOWNA
0223 531900
06 45488424
ow.oudeveer@gmail.com
Uitsluitend via OLOWIS, e-mail of post.
Bij OLOWIS print U bewijs van de
inschrijving zelf. Bij email krijgt U van uw
inschrijving een bevestiging.

programma
aanvang ca ow-klas
Juryvergadering
10.00 uur
1 a/b 1500m vrije slag heren jeugd en senioren
11.00 uur vsh/j
2 a/b 1500m vrije slag dames jeugd en senioren
11.20 uur vsd/j
3 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4*
11.40 uur vsjj
4
1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3*
11.50 uur vsjm
5 a/e 1000m vrije slag Masters heren 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+
12.00 uur M-vsh
6 a/e 1000m vrije slag Masters dames 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+
12.10 uur M-vsd
7
500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6*
12.25 uur
8
500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 en junioren 1*
12.25 uur
9 a/b 250m vrije slag jongens/meisjes minioren 1, 2 en 3
12.40 uur
10
250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6- en 7-jarigen onder begeleiding zwemmer 18+)
13.00 uur
11 a/b 3000m schoolslag heren jeugd en senioren*
13.20 uur ssh/j
12 a/b 3000m schoolslag dames jeugd en senioren*
13.50 uur ssd/j
13 a/b 500m prestatietocht 9 jaar en ouder
14.20 uur
14 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren*
14.40 uur vsh/j
15 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren*
15.20 uur vsd/j
16
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder
15.50 uur
17 a/e 1000m schoolslag Masters heren 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+
16.10 uur M-ssh
18 a/e 1000m schoolslag Masters dames 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+
16.20 uur M-ssd
19 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4
16.30 uur ssjj
20
1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3
16.40 uur ssjm
opm Prijsuitreikingen vinden plaats tussen de programmaonderdelen door
opm Programmanummers met * tellen mee voor de Noord-Hollandbekers/aanmoedigingsprijzen. De voorwaarden staan in het
Open Waterboek van de TOWZ, op www.noww.nl onder “Samenwerkingsverband Noord-Holland” en in de
programmaboekjes van de vijf Noord-Hollandse organisaties.
opm Alle wedstrijdprogrammanummers betreffen gesloten leeftijdsklassen
opm 1 herinnering per deelnemer ongeacht het aantal starts.
opm Honden worden uit hygiënische overwegingen niet toegelaten tot het wedstrijdterrein
routebeschrijving vanuit Amsterdam:
Neem op de A7 de afslag Wieringerwerf
Sla na 450m linksaf de Westerterpweg in
Ga rechtdoor de Prins Bernhardweg in (na 3.6Km)
Ga rechtdoor de Nieuwesluizerweg in (na 225m)
Ga rechtdoor de Nieuwesluizerbrug op (na 4.8Km)
Ga rechtdoor de Sluizerweg in (na 300m)
Ga rechtdoor de Zuid Zijperweg in (na 1300m)
Ga rechtdoor de Noord Zijperweg in (na 750m)
Sla na 350m rechtsaf de Molenweg in
Ga rechtdoor de Kerkweg in (na 950m)
na 2.7Km bent u gearriveerd op het
wedstrijdterrein hoek Kneeskade en Kerkweg
21

