
Reglement 60 Minuten cup 2018

 Een zwemploeg bestaat uit 7-9 kinderen.
 De wedstrijd wordt in estafettevorm gezwommen; dat wil zeggen dat

iedere zwemmer steeds 2 baantjes zwemt, daarna neemt de volgende
zwemmer het vanuit het water over. (het is verboden om te duiken)

 De ploeg met het meeste aantal meters is de winnaar van de 60
Minuten cup.

 Ieder opgegeven team dient een ploegleider bij zich te hebben die
aanspreekbaar is voor de organisatie. Een school mag meerdere teams
inschrijven maar wel met ieder een eigen ploegleider.

 Alle kinderen uit de groepen 5 en 6 mogen deelnemen die voldoende
zwemvaardig zijn.

 Een zwemmer kan voor slechts 1 team uitkomen.
 Per zwemploeg kunnen alleen de zwemmers en ten hoogste 2

begeleiders plaatsnemen aan de rand van het zwembad. Overige
belangstellenden kunnen op de tribune plaatsnemen.

 In verband met de hygiëne in het zwembad verzoeken wij u vriendelijk
er op toe te zien dat de zwemmers en begeleiders niet met
straatschoeisel de zwemzaal betreden. De zwemmers moeten vooraf
douchen.

 Wij adviseren de zwemmers om een sporttas mee te nemen voor het
opbergen van hun kleding e.d.. Zij kunnen die dan meenemen naar de
aan hen toegewezen plek in de zwemzaal.

 Na afloop van de wedstrijd zal aan alle ploegen een herinnering worden
uitgereikt, voor het team met de grootste afstand is er de wisselbeker.
De prijsuitreiking vindt plaats in de zwemzaal na afloop van de
wedstrijd.

 De wedstrijd gaat alleen door als er minimaal 8 ploegen van 5
verschillende scholen zich hebben aangemeld. Er kunnen maximaal 18
teams meedoen. Indien meer teams worden ingeschreven zal bij loting
worden bepaald welke teams mee doen (maar altijd minimaal 1 team
per school)

Programma

Wedstrijd: 60 Minuten cup 2018
Datum: 21 maart 2018
Plaats: Caribabad, Bataafsekade 8, Gorinchem
Organisatie: PCG – Gorinchem
Praatje voor begeleiding: 18:05 uur in de vergaderruimte in de gang

van het zwembad of clubhuis ‘t Zwuik
Omkleden: 18:05 uur
Aanvang wedstrijd: 18:30 uur
Einde wedstrijd: 19:30 uur
Prijsuitreiking: 19:45 uur



INSCHRIJFFORMULIER 60 Minuten cup 2018

SCHOOL
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TELEFOON

TEAM (bv Zeebavianen)

NAAM BEGELEIDER
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Favoriete band/zanger(es) en titel van de song:

1

2

NAAM

DATUM

Dit ingevulde formulier gaarne retour zenden vóór 14 maart 2018
naar het email-adres: activiteiten@pcg-gorinchem.nl o.v.v.60 minuten cup 2018


