ZV De Watervogels

Uitnodiging Schoolzwemkampioenschappen
Aan:

Basisscholen in Lansingerland

Betreft: Schoolzwemkampioenschappen Lansingerland

Lansingerland, 08-01-2018
Beste ouder,

Op 10 maart 2018 organiseert Zwemvereniging De Watervogels de schoolzwemkampioenschappen van
Lansingerland. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente kunnen aan het kampioenschap
deelnemen. Het kampioenschap vindt plaats in zwembad De Windas in Bergschenhoek van 14.45 tot ca. 17.30
uur. Deelname is gratis.

Elk team bestaat uit 6 leerlingen, waarvan 2 uit de onderbouw (t/m groep 4), 2 uit de middenbouw (groep 5 & 6)
en 2 uit de bovenbouw (groep 7 & 8). Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en een aantal
teamestafettes. Uiteindelijk worden de prestaties van alle teamleden bij elkaar opgeteld en zal een team de
uiteindelijke winnaar zijn. (het is een teamwedstrijd, er zijn dus geen individuele prijzen).
Het volgende programma wordt door het team gezwommen:
- 50 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie bovenbouw
- 25 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie middenbouw
- 25 meter vrije slag door 2 leerlingen uit categorie onderbouw
- 6 x 25 meter vrije slag estafette (hele team)
- 50 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie bovenbouw
- 25 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie middenbouw
- 25 meter rugslag door 2 leerlingen uit categorie onderbouw
- 6 x 25 meter ludieke estafette (hele team) (telt niet mee in puntenteling)
De nummers 1, 2 en 3 van dit lokale schoolzwemkampioenschap worden geplaatst voor het provinciaal
kampioenschap van de provincie Zuid-Holland. Dit zal plaatsvinden in april of mei.
Wanneer uw school hiervoor in aanmerking komt ontvangt u t.z.t. meer informatie.
Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma en maximaal 50% van de teamleden mag lid zijn
van een zwemvereniging. Per team moet 1 begeleider aanwezig zijn. U kunt uw teams inschrijven via bijgaand
inschrijfformulier.
Vooralsnog is er geen beperking op het aantal teams per school, maar er zullen maximaal 20 teams mee kunnen
doen. Om een beeld te krijgen van de te verwachten aanmeldingen zouden we graag op korte termijn (uiterlijk 10
februari) willen horen of jullie mee willen doen en zo ja, met hoeveel teams (voorzover dat al aan te geven is). De
definitieve inschrijving verwachten we uiterlijk 17 februari.
Enkele dagen voor aanvang van het kampioenschap krijgt u dan het definitieve programma toegestuurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende via szk@zvdewatervogels.nl .
Met vriendelijke groet,

ZV De Watervogels

ZV De Watervogels

Inschrijfformulier
School: ___________________________________________________________________________

Contactpersoon:____________________________________________________________________

Tel.nr.:____________________________ Emailadres:______________________________________
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Inschrijfformulier retourneren voor 17-2-2018 aan szk@zvdewatervogels.nl .

