ZWEMWEDSTRIJDEN SEIZOEN 2015-2016:
Competitiewedstrijden:
Deelname aan de competitiewedstrijden is voor iedereen verplicht gesteld. We verwachten dat je
deze wedstrijden nu alvast in je agenda noteert, zodat je ze niet kunt vergeten.
De 1e competitieploeg, uitkomend in de landelijke A-klasse, zwemt 4 wedstrijden tegen de De Fuut
(Maarssen), DAW (Alkmaar) en SG The Hague Swimming (Den Haag) op:
4 oktober 2015 (Maarssen), 15 november 2015 (Zaandam), 17 januari 2016 (Den Haag) en 20 maart
2016 (Alkmaar).
De 2e competitieploeg, uitkomend in de D1-districtsklasse, zwemt 5 wedstrijden tegen ZV Hoorn
(Hoorn), KZC (Beverwijk) en ZV Aquarius (Schagen) op:
4 oktober 2015 (Zaandam), 15 november 2015 (Schagen), 17 januari 2016 (Zaandam), 20 maart 2016
(Hoorn) en 17 april 2016 (Zaandam).

Minioren wedstrijden:
Deelname aan de minioren wedstrijden is voor jongens geboren in 2004 en later en meisjes geboren
in 2005 en later verplicht gesteld. We verwachten dat je deze wedstrijden nu alvast in je agenda
noteert, zodat je het niet kunt vergeten.
De minioren-groep zwemt vijf minioren voorronde wedstrijden en één provinciale minioren club
meet wedstrijd op: 11 oktober 2015, 8 november 2015, 13 december 2015, 24 januari 2016, 13 maart
2016 en 24 april 2016. De snelste minioren kunnen zich bovendien plaatsen voor de minioren finales
op 11 en 12 juni 2016. Al deze wedstrijden worden gezwommen in Zaandam (De Slag).

Overige wedstrijden:
Voor de niet verplichte wedstrijden zoals de LAC-wedstrijden, Limietwedstrijden, Sprintwedstrijden,
het Paastoernooi (Haarlem) en het Pinkstertoernooi (Hagen, Dld) word je uitgenodigd (indien van
toepassing), en mag je zelf bepalen of je meedoet. Deelname aan deze wedstrijden is dus niet
verplicht.
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Startgelden:
Met ingang van het seizoen 2015-2016 zijn de regels t.a.v. het betalen van startgelden enigszins
gewijzigd. De regels zijn nu als volgt:


Zwemmers (ouders) hoeven geen startgelden te betalen bij de volgende wedstrijden:
o Competitie- en de Minioren-wedstrijden (dus de verplichte wedstrijden)
o Nationale (NK, NJJK, NK Masters) & Regionale/Kring Kampioenschappen
o Wedstrijden georganiseerd door ZV De Zaan (LAC- & Limietwedstrjden, Zaanse
Sprintkampioenschappen, Clubkampioenschappen)



Bij de overige wedstrijden worden maximaal 2 starts (per dag) vergoed door de vereniging.
Eventuele extra starts dienen door de zwemmer (ouders) zelf betaald te worden. Extra
startgelden dienen vóór de betreffende wedstrijd betaald te zijn. Deze regel geldt voor alle
zwemmers.

Wedstrijdkalender:
Voor een compleet overzicht van alle wedstrijden, opstellingen en uitslagen zie de wedstrijdkalender
op de site.
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