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1.1 De 21e Harense Smid Zwemrace LOCATIE GEWIJZIGD
Wedstrijddatum
Wedstrijdlocatie
Wedstrijdadres
Wedstrijdorganisatie
Baanlengte en -vorm

Zaterdag 5 juli 2014
Burg Delen kanaal, Roeivereniging Aross
Ossestraat 13/15,
5367 NE MACHAREN
OZ&PC Arethusa, Oss
1000 meter in rechte lijn

Sluitingsdatum Harense Smid
Kosten 5 kilometer
Kosten overige 1e start
Kosten tweede start
kosten prestatietocht
kosten entree en parkeren
Kosten huurchip
Kosten koopcap
Contact organisatie
Website

dinsdag 1 juli 2014, 20.00 uur
€ 10,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
Inbegrepen
2,30 euro per set (1 per persoon per dag)
1,50 per start (cap te houden na afloop)
langebaan@arethusa.nl
www.arethusa.nl

Programma
01 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+/30+/40+/50+/60+/70+
02 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+/30+/40+/50+/60+/70+
03 a/c 1000m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2 / 3 en 4 / heren jeugd
04 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 / dames jeugd
05 a/b 2000m schoolslag heren jeugd / senioren open
06 a/b 2000m schoolslag dames jeugd / senioren open
07 a/b 500m schoolslag jongensminioren 6, junioren 1 en 2 / 3 en 4
08 a/b 500m schoolslag meisjes minioren 5 en junioren 1 / junioren 2 en 3
09
500m schoolslag jongens minioren 4, 5 en 6
10
500m schoolslag meisjes minioren 4, 5
11 a/b 250m vrije slag jongens / meisjes minioren 1, 2 en 3
12 a/b 250m schoolslag jongens / meisjes minioren 1, 2 en 3
Pauze voor scheepvaart. Prijsuitreikingen.
13 a/b 5000m vrije slag dames jeugd / senioren open
14 a/b 5000m vrije slag heren jeugd / senioren open
15
1000m schoolslag heren senioren open
16 a/c 1000m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2 / 3 en 4 / heren jeugd
17
1000m schoolslag dames senioren open
18 a/b 1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 / dames jeugd
19 a/b 500m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2 / 3 en 4
20 a/b 500m vrije slag meisjes minioren 5 en junioren 1 / 2 en 3
21
500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6
22
500m vrije slag meisjes minioren 4, 5
Pauze voor scheepvaart. Prijs uitreikingen.
23 a/f 1000m schoolslag heren Masters 20+/30+/40+/50+/60+/70+
24 a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+/30+/40+/50+/60+/70+
25
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder
26
500m prestatietocht 9 jaar en ouder
27
250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7jr. onder begeleiding zwemmer 18jr e.o.)
28
1000m vrije slag massatijdrace jun 1 tm heren open, in waves per halve minuut, zie uitleg
29
1000m vrije slag massatijdrace jun 1 tm dames open, in waves per halve minuut, zie uitleg
opm
opm
opm
opm

opm

aanvang ca
10.30 uur
10.40 uur
10.50 uur
11.00 uur
11.10 uur
11.15 uur
11.55 uur
12.00 uur
12.05 uur
12.10 uur
12.15 uur
12.20 uur

ow-klas
M-vsh
M-vsd
vsjj/hj
vsjm/dj
ssh/j
ssd/j
ssjj
ssjm

13.00 uur
13.05.46
14.10 uur
14.15 uur
14.25 uur
14.30 uur
14.45 uur
14.50 uur
14.55 uur
15.00 uur

vsd/j
vsh/j
ssh
ssjj/hj
ssd
ssjm/dj
vsjj
vsjm

15.30 uur
15.40 uur
15.50 uur
15.50 uur
15.50 uur
16.20 uur
16.30 uur

M-ssh
M-ssd

vsh/j
vsd/j

Telt mee voor Brabantbekers
Programmanummers met a/b/c/d/e/f kennen aparte prijsuitreikingen per (leeftijds)categorie.
Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming, uitgezonderd prestatietocht
Prijzengeld:
05 en 06: 50 euro voor de winnaar van de 2.000 meter schoolslag (geen geldprijzen voor nrs. 2 en 3)
13 en 14: 100 euro voor de winnaar, 50 euro voor nr. 2, 20 euro voor nr. 3
LET OP: bovenstaand prijzengeld is nog niet definitief. De Harense Smid is weer van de partij, maar ook bij ons
staan de budgetten onder druk. We gaan er van uit dat we dit weer dicht gerekend krijgen. In elk geval zeker is de:
Grote Prijs van Oss:
250 euro voor de dame OF heer die het baanrecord op de 5.000 meter vrije slag het meest verbetert, dan wel het
dichtst benadert.
Mannen:
Ferry Weertman, 0:55:20.40
Vrouwen:
Maaike Waaijer 1:01:06.25
Dit kan dus een man OF een vrouw zijn. Dit bedrag komt niet in plaats van, maar bovenop de 100 euro
Massatijdrace: elke deelnemer geeft als inschrijftijd het gemiddelde over zijn/haar snelste drie 1km races na 1
januari 2013 op. Deelnemers worden gegroepeerd in waves van een halve minuut, bv. Inschrijftijd 15.00.01 tm
15.30.00. Waves starten 30 seconden na elkaar, van langzaam naar snel. Prijzen op volgorde van binnenkomst, dus
in theorie heeft iedereen evenveel kans. Voor het nationale en Brabantse klassement tellen de werkelijk gezwommen
tijden. Minder dan 3 races gezwommen dan geldt het gemiddelde over 2 of 1 race als inschrijftijd. Geen kilometer
gezwommen, dan word je ingedeeld in de snelste groep.
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Voor de routebeschrijving klik hier: http://www.aross.nl/Vereniging/routebeschrijving.php
De Ossestraat ligt aan de Westzijde van het kanaal.

Oss, Nederland - Google Maps

26-05-14 08:59

Adres Oss
Nederland

U kunt hier opmerkingen invoeren.

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=…&spn=0.093744,0.189686&z=13&ei=EOWCU-y0CuO-iQa_w4HwBw&pw=2
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