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10.16 2e Singelzwemtocht Breda
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdadres
organisatie
baanlengte/vorm baan
sluiting voorinschrijving
kosten wedstrijd
bankbetaling vooraf
vóór donderdag 7 augustus
kosten prestatietocht
contactpersoon organisatie
telefoon van 19.00 - 21.30 uur
e-mailadres organisatie
inschrijvingen
website organisatie
telefoon op de wedstrijddag

zondag 9 augustus 2015
haven en de singels van Breda
Nieuwe Prinsenkade Breda
Zwemvereniging SBC2000
500 meter in een vrijwel rechte baan en een
rondje door de singels
dinsdag 4 augustus 2015 om 22:00 uur
€ 6,50 bij één start en bij 2 starts € 11.00. Bij
e
3 en iedere volgende start € 3.00 extra
rekeningnummer NL73INGH0002757192
t.n.v. SBC 2000
€ 6,50 per afstand, betaling bij aanmelding
Peter Bruggink
+316 5113 0118
singelzwemmen@mysbc.nl
via OLOWIS
www.mysbc.nl/singelzwemmen
Contactpersoon, zie hierboven

programma
juryvergadering
1
a/b 7500m vrije slag heren jeugd, heren senioren
2
a/b 7500m vrije slag dames jeugd, dames senioren
3
a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2. junioren 3 en 4
4
1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3
5
a/b 1000m vrije slag heren jeugd, heren senioren
6
a/b 1000m vrije slag dames jeugd, dames senioren
7
a/f 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
8
a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
9
250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 en 7 jaar o.b.v. een zwemmer van 18 jr of ouder)
Waterpolo demonstratiewedstrijd
e
10
1000m team event (tijd 3 zwemmer)
11 a/c 250m vrije slag jongens minioren 1, minioren 2, minioren 3
12 a/c 250m vrije slag meisjes minioren 1, minioren 2, minioren 3
13 a/c 500m vrije slag jongens minioren 4, minioren 5, minioren 6
14 a/b 500m vrije slag meisjes minioren 4, minioren 5
15 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4
16
500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3
17 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
18 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
19
1000m prestatietocht (Havenrace)
20
500m prestatietocht (Havenrace)
21 a/b 2000m schoolslag heren jeugd, heren senioren
22 a/b 2000m schoolslag dames jeugd, dames senioren
23 a/b 2000m vrije slag heren jeugd, heren senioren
24 a/b 2000m vrije slag dames jeugd, dames senioren
Prijsuitreikingen, indien mogelijk omstreeks 12.30 uur en 16.30 uur
opm 1 Kosten leencap € 1,00 en borg € 2,00
opm 2 Bij de 7500m singelrace is een tijdslimiet gesteld, 30 minuten na aankomst van de winnaar
opm 3 Wedstrijd telt ook mee voor de Brabantbekers
opm 4 Per deelnemer is er één herinnering beschikbaar
opm 5 Gratis parkeren op loopafstand van het wedstrijd terrein en het centrum
opm 6 Bij voorkeur inschrijven via OLOWIS of http://inschrijving.noww.nl

aanvang ca
08.45 uur
10.00 uur
10.05 uur
10.30 uur
10.40 uur
10.50 uur
11.15 uur
11.25 uur
11.35 uur
12.20 uur
12.45 uur
13.45 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.45 uur
14.50 uur
15.00 uur
15.05 uur
15.15 uur
15.20 uur
16.05 uur
16.06 uur
16.15 uur
16.40 uur
16.55 uur
16.55 uur

ow-klas
vsh/j
vsd/j
vsjj
vsmj
geen
geen
M-ssh
M-ssd

ssjj
ssjm
M-vsh
M-vsd
ssh/j
ssd/j
vsh/j
vsd/j

Routebeschrijving vanaf A16 afslag Breda/Prinsenbeek:
Volg Breda richting centrum. Bij stoplichten (VW/Audi) rechtsaf
e
Konijnenberg. Na 1 stoplicht gaat u bij de JUMBO rechtsaf en parkeert U
op de parkeerplaats van de JUMBO en ALDI. Vanaf hier is het ongeveer 10
minuten lopen naar de haven.

Routebeschrijving vanaf A27 afslag Breda Noord:
Neem afslag 16 (Breda Noord). Einde afslag rechtsaf, de Tilburgseweg op.
e
Neem de 2 afslag rechts, Nieuwe Kadijk en vervolg deze naar Crogtdijk.
Sla linksaf naar Konijnenberg.

Overige routebeschrijvingen:
Zie: www.mysbc.nl/singelzwemmenl
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