Zaterdag 22 juli 2017 Zeezwemtocht

Oosterschelde oversteek 8,5 Km
Oversteek Oosterschelde 8,5 Km zaterdag 22 juli 2017 Start 13.30uur
Start nabij Strijenham
Finish strandje Yerseke dam
Inschrijven VOOR 10-06-2017 via het inschrijf formulier
e-mail naar openwater@zeelandnet.nl
Onder vermelding van Naam, Adres, Woonplaats
Deelname volledig op eigen risico. Kosten 35 euro
Het aantal deelnemers is max 200 maar zal bepaald worden door
Het aantal beschikbare volgbootjes, volgorde van inschrijving met betaling is bepalend

Verdere info over doorgaan ed. zie facebook Zwemtocht-Kattendijke-Wemeldinge of
e-mail openwater@zeelandnet.nl
Zonder onderstaande sponsoren zou dit evenement niet kunnen plaats vinden

Zwem oversteek Oosterschelde 22-07-2017

Informatie oversteek Oosterschelde 2017
Start van de zwemoversteek is (evenals in 2015) vanaf het eiland Tholen nabij het haventje van
Strijenham.
De finish is gelegen op het strandje van Yerseke. Het traject is ongeveer 8,5 km lang.
Ivm de baan lengte zal er in twee groepen gestart worden.
De eerste goep heeft een zwemsnelheid langzamer dan 3,6 Km /uur in openwater zonder stroming.
De tweede groep van max 40 deelnemers start 30 minuten later.
Deelnemers in deze groep komen in aanmerking voor de prijzen 1 t/m 3 bij de dames en heren.
Je kan aangeven op het inschrijf formulier als je in de tweede groep wil starten.
Deelnemers dienen minimaal 2 uur voor de start aanwezig te zijn.
Het dragen van een badmuts is verplicht (word door de organisatie verstrekt)
Ook is het dragen van een vosje (zwemboeitje) verplicht (zonder vos geen deelname)
Starttijd, ongeveer 2 uur voor hoogwater.
Deelnemers dienen rekening te houden met stroming die voornamelijk dwars op de
zwemrichting staat.
Ivm de veiligheid houdt de organisatie zich het recht om deelnemers die een te grote achterstand
hebben opgelopen uit de wedstrijd te nemen.
Meet punten zijn de drie tussen punten op het parcours.
Bij de start en finish is voldoende parkeergelegenheid op ongeveer 150 meter lopen.
De organisatie zal een voertuig beschikbaar stellen om kleding en persoonlijke spullen naar de finish
te vervoeren. Terug weg naar de start moet je zelf regelen.

Deelname is volledig op eigen risico.
Het aantal deelnemers is max 200 maar zal bepaald worden door het aantal beschikbare volgbootjes.
Volgorde van inschrijving met betaling is bepalend.

Inschrijven kan tot 10 juni 2017, na inschrijven is niet mogelijk.
Kosten 35 euro en dient samen met het inschrijfformulier overgemaakt te worden op
“NL53INGB0000770507” tnv jae.boonman-Sinke onder vermelding van Oversteek Oosterschelde.

Inschrijfformulier verzenden naar “openwater@zeelandnet.nl”

Zwem oversteek Oosterschelde 22-07-2017

Reglement Oosterschelde oversteek 11-07-2015
1. Deelname aan de zwemtocht is op eigen initiatief en geheel voor op eigen risico en
verantwoording. De deelnemer heeft een inschrijfformulier met gezondheidsverklaring volledig
ingevuld en ondertekend.
2. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onverwachtse calamiteiten en
persoonlijke medische gebreken van de deelnemers.
3. De organisatie is verantwoordelijk voor de zwemtocht tot een half uur nadat alle deelnemers de
finish gepasseerd zijn, dan wel uit het water zijn gehaald.
4. Alle deelnemers aan de Oosterschelde oversteek dienen te allen tijden de aanwijzing en van de
veiligheidscoördinator en wedstrijdleider op te volgen, alsmede van de bemanning aan boord van de
begeleidende boten.
5. De organisatie zorgt voor een vaartuig als (richtbaken) voor de zwemmers. Er is sprake van een
parcours dat door de stroming beïnvloed wordt. De zwemmers zijn verplicht deze boot te volgen. Dit
vaartuig opereert onder verantwoordelijkheid van de organisatie (veiligheidscoördinator en
wedstrijdleider).
6 Alle deelnemers zijn verplicht een door de organisatie uitgereikte badmuts te dragen. Iedere
zwemmer krijgt een eigen startnummer ophet startnummer wordt goed leesbaar met zwart
permanent marker op de bovenarm (zowel links als rechts) aangebracht. Indien u een wetsuite draagt
wordt het nummer op de handrug geschreven.
7. De zwemmers zijn vrij in de keuze van hun uitrusting en zwemslag.
8. Bij een watertemperatuur lager dan de 17 graden C , is het dragen van een wetsuit verplicht.
9. De veiligheidscoördinator is bevoegd personen om medische redenen uit het water te laten halen.
Als ook bij te grote achterstand van de deelnemer op de groep.
10. Bij calamiteiten is de veiligheidscoördinator en de wedstrijdleider ondergeschikt aan de
hulpverlening. Zij kunnen wel worden ingezet in de hulpverlening.
11. Een deelnemer is verplicht bij uitstappen of opgave zijn of haar start nummer door te geven.
Aan de coördinator nabij de steiger waar hij wordt afgezet.
12. De deelnemer is verplicht zich bij de start te melden bij de wedstrijdleiding, de briefing te volgen
en zich na de finish af te melden bij de wedstrijdleiding.

Inschrijfformulier verzenden naar “openwater@zeelandnet.nl”

Zwem oversteek Oosterschelde 22-07-2017

Zonder onderstaande sponsoren zou dit evenenment niet
kunnen plaats vinden

Inschrijfformulier verzenden naar “openwater@zeelandnet.nl”

INSCHRIJFFORMULIER OVERSTEEK OOSTERSCHELDE 22-07-2017

Oversteek Oosterschelde van Strijenham naar Yerseke over een afstand van 8.5 Km

Gegevens zwemmer
Gegevens duidelijk in blokletters invullen aub.

Voornaam
*
Tussenvoegels
Achternaam
*
Adres
*
Postcode
*
Plaats
*
Land
*
Geboorte datum dd/mm/jjjj
*
Geslacht
#
E-mail
*
Telefoon nr
Alarmnummer bij calamiteit
Maat T shirt
#
Deelname tweedegroep zie info
#
Meegedaan aan de eerste editie 2015 #
Meegedaan aan de scheldebeker 2014 #
Afgelopen 3 jaar een zwemtocht langer
dan 5 km gezwommen
#
Velden met een * zijn verplicht

Man

/

Vrouw

L
XL XXL
Alleen als zwemsnelheid > 3,6 Km /uur
Ja / nee
Zwemtijd:
Ja / nee
Zwemtijd:
Ja / nee
Waar
Zwemtijd:

Ja / nee

velden met een # doorstrepen wat niet van toepassing

Kosten 35 euro en dient samen met het inschrijfformulier overgemaakt te worden op
“NL53INGB0000770507” tnv jae.boonman-Sinke onder vermelding oversteek Oosterschelde.
Volgorde van inschrijving wordt bepaald door combinatie van ontvangst volledig ingevuld
inschrijfformulier en ontvangen betaling.

Gezondheidsverklaring
__________________________________________________________________________

De deelnemer verklaart geen medische en lichamelijke klachten/ problemen te hebben die
deelname aan deze zwemtocht kunnen verhinderen.
De deelname is volledig op eigen risico
Handtekening deelnemer: ( indien jonger dan 18 voogd) ------------------------------------------------------De organisatie is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade opgelopen voor-,
tijdens en na het zwemevenement van 22juli 2017. Het formulier met de daarop door u vermelde
persoonsgegevens wordt na de zwemtocht van 22 juli 2017 z.s.m. vernietigd.
Inschrijformulier uitprinten ondertekenen en daarna gescand of duidelijk foto opsturen naar
“openwater@zeelandnet.nl

