Baaninformatie
In het Steenwijkerdiep is over een lengte van
1250 meter in een rechte lijn een zwemtraject uitgezet.
Door middel van een zwem-lijn is het kanaal in twee banen verdeeld.
Als keerpunten zijn palen aangebracht die voorzien zijn van verschillend
gekleurde hoezen. De kleuren van de hoezen op de pijlers staat per
afstand in het programmaboek vermeld.
Voor de afstanden van 250 tot en met 2500 meter moet het parcours
heen en terug worden afgelegd, waarbij het keerpunt met de
corresponderende kleur moet worden gerond.
Voor de 5000 meter geldt dat het 1250 meter traject tweemaal heen en
terug moet worden afgelegd.
Voor alle slagen geldt dat bij het eindpunt het finishbord moet worden
aangetikt.

Veiligheid
Er wordt door de organisatie veel zorg besteed aan de veiligheid.
Duikers, leden van de reddingsbrigade, EHBO-ers en sport-masseurs
zijn uit voorzorg aanwezig.
Bij onweer is het onverantwoord te zwemmen!
We hopen niet dat het ons treft, maar mocht het onweer toch komen,
dan moet iedereen onmiddellijk het water uit.
In alle voorkomende gevallen dienen aanwijzingen van juryleden
en/of leden van de beveiliging direct en stipt te worden
opgevolgd. Degene die het zwemmen staakt en dus uitstapt, is
verplicht dit direct te melden aan een jurylid of aan iemand van
de beveiliging!

Houd de weg vrij
De wegen langs het Steenwijkerdiep dienen vrij te blijven voor de auto
van de beveiliging.
Tenten en (wind)schermen mogen niet aan de waterkant worden
geplaatst. Evenmin mogen zij hinder op de weg veroorzaken.
Volg aanwijzingen van de baancommissaris op en werk mee, zodat
niemand overlast ondervindt.

Kleedgelegenheid
In de nabijheid van het Steenwijkerdiep ligt het sportcomplex van
Scheerwolde. Hier kan door de zwemmers gebruik worden gemaakt van
de kleedkamers, toiletten en douches.

Schoon water
Het water van het Steenwijkerdiep in Scheerwolde heeft al vele jaren
een prima keuringsresultaat te zien gegeven.
Zwemmen in buitenwater kan gelukkig weer op verscheidene
plaatsen in ons land.
De zorg voor het milieu staat ook bij de organisatie in Scheerwolde
hoog in het vaandel. Zo wordt er bijvoorbeeld zoveel als mogelijk
gebruik gemaakt van fluisterboten.
Aan deelnemers en publiek vragen we alle medewerking om de baan
schoon te houden. Deponeer het afval in de containers!

Zo vindt u Scheerwolde
Vanaf de A 32 Meppel richting Heerenveen
Neem afrit 5, Steenwijk / Havelterberg. Ga richting Steenwijk. In
Steenwijk richting Blokzijl / Emmeloord.
Circa 6 km. voorbij Steenwijk (Zuidveen) op N333 rechtsaf richting
Scheerwolde.

Vanuit Flevoland
Ga vanuit Emmeloord richting Marknesse (N331). Voorbij Marknesse op
rotonde richting Blokzijl / Steenwijk (N333). Circa 5 km. na Blokzijl links
afslaan richting Scheerwolde.

Voor uw navigatiesysteem:
Scheerwolderweg 1, 8371 WK SCHEERWOLDE
De Stichting Open
Water Zwemmen
Scheerwolde is
opgericht op 12
december 2006 en
wordt gevormd door
de organiserende
zwemverenigingen
Steenwijk ’34,
’t Tolhekke,
Zignea en
ZV Zwartsluis

Gratis parkeren
Op nog geen 300 meter van de baan
kan in het dorp Scheerwolde gratis
worden geparkeerd. Langs het kanaal
waarin wordt gezwommen kan dit niet!
Beide wegen zijn in verband met de
veiligheid van publiek en zwemmers
(o.a. voor werkzaamheden van
reddingsbrigade, EHBO en duikteam)
afgesloten voor het verkeer.
U dient uiteraard de verkeersregels en
de geboden/verboden die gelden in het
dorp op te volgen.
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Specifieke wedstrijdbepalingen
voor de individuele schoolslag tijdrace en de 5 kilometer zijn er
specifieke wedstrijdbepalingen. Deze kunt u vinden op de website van
de stichting www.openwaterscheerwolde.nl

Meer starts
Er mag op meer dan 1 programmanummer worden ingeschreven.
Een combinatie van meer prestatietochten is ook mogelijk, evenals de
combinatie van wedstrijdonderdelen.

Houd wel rekening met de leeftijdsbepalingen
van de K.N.Z.B.!
Denk er aan ....

deelnemers aan prestatietochten moeten in het bezit zijn van
een zwemdiploma.

zwemmers onder 16 jaar moeten schriftelijke toestemming van
hun ouders of voogd inleveren, indien ze niet via een club
worden aangemeld.

Prijzen


Voor de prijswinnaars op de
wedstrijdonderdelen zijn bekers,
standaards of medailles
beschikbaar. Het aantal is
afhankelijk van de deelname.

Herinneringen
Voor alle deelnemers aan de wedstrijdonderdelen en de prestatietochten
is er een fraaie herinnering. Deze wordt bij de prestatietochten direct
uitgereikt na het volbrengen van de afstand. Deelnemers aan de
wedstrijdonderdelen ontvangen hun herinnering bij het afhalen van de
caps / startkaarten.
Zwemmers dienen het water te verlaten bij de trap naast de
speakerspost en herinneringenstand.
Hier dienen ook meteen de stoffen caps te worden ingeleverd. Voor een
niet ingeleverde of verloren stoffen cap moet € 10,00 vergoeding worden
betaald! Zwemmers van de prestatietochten moeten zich hier ook
afmelden.

Verloting
Ook dit jaar is er onder de deelnemers een gratis verloting. Dit geldt voor
zowel de wedstrijddeelnemers als de zwemmers van de
prestatietochten. Bij het afmelden krijgt iedereen een lotnummer een
eventuele prijs kan afgehaald bij de verloting stand.

Prijsuitreiking
In het programma zijn minimaal twee prijsuitreikingen gepland. Langs de
wedstrijdbaan is hier hiervoor een speciale plek ingericht. Omdat een
groot aantal deelnemers meerdere programma’s zwemt bestaat de kans
dat niet iedereen aanwezig kan zijn voor een prijsuitreiking. Afhankelijk
van de situatie kan de organisatie er voor kiezen de prijzen niet formeel
uit te reiken op het podium, maar kunnen prijzen bij de medaillestand
afgehaald worden.
Prijzen worden niet nagestuurd!

Overnachtingsmogelijkheden zijn er bij
De Weijsberg
De Kampeerboerderij
De Thijenkaampe
Hoeve Duivenvoorde
Het Doevehuis
De Turftente
De Schapenweide
Duinigermeer
An ’t Waeter
Tussen de Diepen
Hotel-Rest. Geertien

Zwartsluis
Giethoorn
Steenwijkerwold
Gieterse polder
Kalenberg
Wetering
Scheerwolde
Blokzijl
Wetering
Blokzijl
Muggebeet

(038-3867431)
(0521-362432)
(0521-589529)
(0521-371302)
(0528-477394)
(0521-371324)
(0521-371570)
(0527-291771)
(0521-371311)
(0526-291565)
(0527-291245)

1.
2.
3.
4*.
5a/b.
6.
7a/f.
8a/f.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5000m
5000m
1500m
1500m
1500m
1500m
1000m
1000m
500m
500m
500m
250m
250m
250m

15.
16.
17a/b.
18.
19a/f.
20a/f.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
1000m
2000m
1000m
2500m
2500m
500m
500m
4x250m

vrij heren, jeugd, senioren
vrij dames, jeugd, senioren
school heren, jeugd, senioren
school dames, jeugd, senioren
vrij jongens junioren 1,2 en 3,4
vrij meisjes junioren 1 en 2,3
+
+
vrij masters heren 20 t/m 85
+
+
vrij masters dames 20 t/m 85
vrij jongens minioren 4 en 5,6
vrij meisjes minioren 4,5
prestatietocht 9 jaar en ouder
vrij jongens minioren 1 en 2,3
vrij meisjes minioren 1 en 2,3
prestatietocht 6 jaar en ouder
(6 en 7 jarigen onder begeleiding van
zwemmer 18 jaar en ouder)
vrij heren, jeugd, senioren
vrij dames, jeugd, senioren
school jongens jun. 1,2 en 3,4
school meisjes jun. 1 en 2,3
school masters heren 20+ t/m 85+
school masters dames 20+ t/m 85+
prestatietocht 15 jaar en ouder
prestatietocht 12 jaar en ouder
vrij heren, jeugd, senioren
vrij dames, jeugd, senioren
tijdrace school heren, jeugd, sen.
tijdrace school dames, jeugd, sen.
vrij estafette m/d/j/h mixed (ook
teams van meerdere verenigingen)

Aanmelding en informatie
11.00 u
11.10 u
12.00 u
12.05 u
12.30 u
12.40 u
13.00 u
13.10 u
13.30 u
13.40 u
13.50 u
14.00 u
14.00 u
14.10 u

14.20 u
14.30 u
14.40 u
14.50 u
15.00 u
15.10 u
15.15 u
15.20 u
15.50 u
16.00 u
16.50 u
aansl.
17.00 u.

* indien reglementair toegestaan start programma 4
gelijktijdig met programma 3 om 12.00 uur
Opmerkingen
aanmelden estafette mogelijk op de wedstrijddag tot 16.00 uur;
de wedstrijd telt mee voor het Noord Nederland Klassement;
aanmelden bij voorkeur via OLOWIS.

Klassementen
De wedstrijd Open Water Zwemmen Scheerwolde telt dit jaar mee
voor:
*
Landelijk individueel klassement voor senioren vrije slag en
schoolslag;
*
Landelijk individueel klassement voor jeugd vrije slag en
schoolslag;
*
Landelijk individueel klassement voor junioren vrije slag en
schoolslag;
*
Landelijk verenigingsklassement;
*
Klassementen voor masters in diverse leeftijdsgroepen op
vrije slag en schoolslag;

Spaar
de natuur!!

inschrijf- en inlichtingadres:
Diana van Leusen,
Buitenkwartier 54, 8064 AG Zwartsluis
Tel.: 038-3868688 -- Mob.:06-30203620
E-mail: inschrijven@openwaterscheerwolde.nl
informatie is ook te verkrijgen via:
www.openwaterscheerwolde.nl
op 27 juni zijn wij ook bereikbaar op:
tel. 06-30404980
aanmeldingen bij voorkeur via OLOWIS

Uiterste inschrijfdatum
Aanmeldingen moeten uiterlijk binnen zijn op
Maandag 22 juni 2014 om 21.00 uur.
Om foutieve registratie te voorkomen, dienen aanmeldingen via
OLOWIS (voorkeur!) of per e-mail te worden aangeleverd.
Graag één of meer telefoonnummers / e-mail- adressen van
contactpersonen van de vereniging vermelden.

Inschrijfgeld
Betaling van de inschrijfgelden kan op twee manieren:

Betaling via de bank voor 24 juni 2015. Te storten op ING-bank
rekeningnummer NL86 INGB 0005019774 t.n.v. “St. Open Water
Scheerwolde”.

Of gepast aan de baan tijdens de wedstrijddag bij het afhalen van
de wedstrijdcaps en het programma bij de inschrijfstand. Het
bedrag dient voor een vereniging in één keer te worden voldaan.
Er wordt niet per deelnemer apart afgerekend. De inschrijfgelden
voor de wedstrijden zijn dan wel € 0,50 extra per inschrijving.

Als de inschrijfgelden niet voor 24 juni op de rekening van de
Stichting staan, worden in alle gevallen de tarieven gehanteerd
zoals die gelden aan de baan.

De tarieven zijn als volgt:
e

Wedstrijd; 1 start
Wedstrijd; 2e en meerdere starts
Schoolslag tijdrace; per start
Prestatietocht; per start
(betaling bij voorkeur aan de baan)
Estafette 4x 250m
(betaling bij voorkeur aan de baan)

Via de
bank
€ 7,00
€ 5,00
€ 4,50

Aan de
baan
€ 7,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 4,50
€ 4,50

De deelnemers voor de prestatietochten kunnen op de dag zelf inschrijven
bij de speciale inschrijftent (volg de borden; afhalen caps). Dit kan tot een
kwartier voor aanvang van de te zwemmen afstand.

Afhalen caps
Bij de inschrijftent kunnen de verenigingen de caps ophalen, dit dient voor
een vereniging in één maal te gebeuren, er worden geen losse caps
uitgegeven voor individuele zwemmers van de vereniging.

Programmaboekje
Alle deelnemende verenigingen ontvangen gratis een programma.
Extra exemplaren zijn voor € 2,50 langs de baan te koop.
Alle verenigingen krijgen per e-mail een uitslagenpakket
toegezonden.
Verenigingen die een schriftelijk pakket wensen, dienen dit bij
inschrijving te vermelden met betaling van € 7,50 portokosten.

