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Programma en bepalingen Regio-West Open Masters  

seizoen 2021-2022. 

 

Algemene bepalingen 

 Deelname aan Masters programma’s is mogelijk voor leden van een bij de KNZB 

aangesloten vereniging.  

 Buitenlandse deelnemers, die niet aangesloten zijn bij een Nederlandse vereniging, 

dienen aangesloten te zijn bij de zwembond in hun eigen land.  

 Deelnemers Masters dienen minimaal 20 jaar te zijn op 31 december 2021. 

 Deelnemers zijn in het bezit van een geldige (dag-) startvergunning. 

Dagstartvergunningen dienen voor inschrijving door de vereniging aangevraagd te 

zijn bij de KNZB. 

 Betreffende de Covid-regels worden de richtlijnen van de KNZB gevolgd. 

 Zonder officials kan er geen wedstrijd georganiseerd worden, daarom het verzoek 

om enthousiaste officials aan te melden! Deze kunnen ruim voor inschrijving worden 

doorgegeven op masterswz@knzbwest.nl 

 

Wedstrijdbepalingen 

 Men kan zich op vier individuele afstanden inschrijven.  

 Alle Masters programma’s zijn mix nummers. Na het zwemmen wordt de uitslag 

gesplitst in leeftijdsgroepen van 5 jaar en naar dames/heren.  

 Bij de estafettes mag elke vereniging per programmanummer meerdere ploegen 

inschrijven in de verschillende leeftijdsgroepen 80+, 100+, 120+, 160+ 200+ enz . 

Er wordt geen onderscheid gemaakt in dames, heren en/of mix. 

 

Inschrijvingen 

 Inschrijvingen zijn uitsluitend mogelijk door of namens het secretariaat van een 

vereniging.  

 De inschrijvingen en alle correspondentie voor de Regio-West Open Masters stuurt u 

naar mastersWZ@knzbwest.nl. 

 De inschrijving dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijd per mail 

ingestuurd te zijn.   

 Eventuele wijzigingen kunnen tot maandagavond voor de wedstrijd, 20.00 uur, per 

e-mail doorgegeven worden.     

 Uw inschrijving bestaat uit 2 bestanden: een .lxf (Splash) bestand en de 

deelnemerslijst zwemmers als .pdf-bestand.   

 Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten volgens het volgende 

voorbeeld:  

jjjj-mm-dd=plaatsnaam-Zwemvereniging-inschrijving.lxf   

jjjj-mm-dd=plaatsnaam-Zwemvereniging-inschrijving.pdf   

 Als onderwerp van uw mail vermeldt u: jjjj-mm-dd=plaatsnaam-Zwemvereniging-

inschrijving.  

 Bij inschrijving krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze 

ontvangstbevestiging is uw inschrijving definitief ontvangen.  

 Onvolledige of onjuiste inschrijvingen, die niet voor sluiting van de inschrijftermijn 

zijn gecorrigeerd, en voor inschrijvingen die na sluiting van de inschrijftermijn 

worden ontvangen worden afgewezen.   
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 Heeft een Masters zwemmer geen inschrijftijd, dan verzoeken wij u een trainings-of 

richttijd in te vullen om zo een reële serie indeling te kunnen maken. 

 

Financiën en afmeldingen  

 Voor deelname aan wedstrijden van Regio-West gelden de volgende tarieven:  

 Individuele start 50-100-200 meter nummers: € 1,90 per start 

 Individuele start 400 meter nummers: € 4,70 per start 

 Individuele start 800-1500 meter nummers: € 7,10 per start 

 Estafettes € 3,80 per start 

 Na maandagavond 20:00 uur is startgeld verschuldigd voor iedere ingeschreven 

zwemmer.   

 Een vereniging ontvangt via de e-mail een factuur. De hierop vermelde kosten 

worden verrekend via het verenigingsdepot.  

 Buitenlandse deelnemers die niet aangesloten zijn bij een Nederlandse vereniging 

dienen voorafgaand aan de wedstrijd het inschrijfgeld contant (en bij voorkeur 

gepast) te betalen.  

 Afmeldingen die tenminste 24 uur voor de wedstrijd in het bezit van Regio West te 

zijn, komen als AFGEM in de uitslagen. 

 Afmeldingen die later worden gedaan worden beboet met de geldende KNZB 

tarieven.  

 Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de 

volledige, c.q. verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan 

worden gestart op latere programmanummers). 

 De toegang bij regiowedstrijden is gratis.  

 Programma’s voor deze wedstrijden zijn 3 dagen voor de wedstrijd digitaal 

beschikbaar via de website van KNZB Regio West.   

 

Regio-West behoudt zich het recht van wijziging voor als de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken. Voor alle Regiowedstrijden gelden de algemene bepalingen van 

Regio-West (klik hier). 

 

https://www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/regioprogramma

