
 

 

Reglement PCG 200 minuten Cup 
 

Deelname 
 

 Een team mag worden samengesteld uit zwemmers van verschillende 
verenigingen. 

 De kosten per team bedragen € 45  
 Het team schrijft in als wedstrijd- of recreatief team (een dag startvergunning is 

niet nodig, bij de recreatieve zwemmers mogen geen wedstrijdzwemmers starten) 
 Er is een tribune voor het publiek. 
 Elk team levert een teller, dit hoeft geen official te zijn. 
 De deelnemers dienen bij voorkeur 14 jaar of ouder te zijn, jongens jun3 of 

meisjes jeugd1. (junioren 1/2 mag, mits ze het echt fysiek aan kunnen) 
 Per team dienen alle zwemmers badmutsen of caps van één kleur te dragen. De 

kleur moet bij de inschrijving op worden gegeven. 
 Voorlopige inschrijving 23 december, er dienen minimaal 12 teams aangemeld te 

zijn voor het doorgaan van dit toernooi. 
 Het inschrijfformulier en het geld dienen uiterlijk 23 december bij PCG te zijn. 

Bankrekeningnummer 827352743 ten name van PCG onder vermelding: 
PCG 200 min + naam vereniging 

 
 
Wedstrijd zwembad Cariba-bad, Bataafse kade Gorinchem. 
 

 Wedstrijd datum zaterdag 2 januari 2016 
 Melden teams :  18:00-18:30 
 Inzwemmen :  18:30-18:55 
 Teller vergadering :  18:30-18:55 
 Start :  19:00 
 Eindtijd : 22:20  = 200 minuten 
 Prijsuitreiking : 22:30 in het clubhuis t’Zwuik 

 
 

 Per baan maximaal 4 teams. 
 Per team mogen er maximaal 2 zwemmers tegelijk in het water zijn. 
 Elk teamlid heeft dezelfde kleur badmuts op. 
 Er mag niet op de lijnen worden gezeten/gehangen enz. 
 De 1e start vindt plaats aan de niet-startblok zijde van het bad (dit is ook de 

telzijde) 
 Er wordt gezwommen volgens de estafette regels met start vanuit het water. 
 Er mag alleen borstcrawl of schoolslag gezwommen worden, geen 

tuimelkeerpunten 
 Tijdens de wedstrijd mag geen van de acht zwemmers worden gewisseld. 
 De door wedstrijd organisatie genomen besluiten zijn bindend. 
 

 



 

14e PCG 200 minuten Cup  
Zaterdag 2 januari 2016 

 

Inschrijf formulier 
 

Voor 23 december sturen aan: 
Zwemcommissie PCG 
e-mail: wedstrijd.admin@pcg-gorinchem.nl 

 
Inschrijfgeld van € 45/ team overmaken op 

bankrekeningnummer 827352743 ten name van PCG onder 
vermelding: 

PCG 200 min + naam vereniging 
 

Naam vereniging: _______________________________________________ 
 
Contact persoon: _______________________________________________ 
 
Telefoon nr: _______________________________________________ 
 
Adres: _______________________________________________ 
 
Plaats: _______________________________________________ 
 
E-mail adres: _______________________________________________ 
 
Cap kleur (geen rood):  ____________________________________________ 
 
Team : Wedstrijd  naam:  ____________________________ 
  
 Wedstrijdploeg ploegtijd (8x50 vrij):     _______________
   
 Recreatief  naam:  ____________________________ 
    
 Naam Startnummer 
Coach  NVT 
Teller1  NVT 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 

                                                
1 Per team dient er 1 teller te zijn 
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