Alma Mater Sprintwedstrijd 2019
Aan:

Alle leden van de wedstrijdploeg van Startgemeenschap Patrick-De Roersoppers

SG Patrick-De Roersoppers nodigt jullie uit om deel te nemen aan:
2e Alma Mater Sprintwedstrijd
Deze wedstrijd zal gehouden worden op zondag 10 maart 2019 in zwembad het ‘In de Bandert’ te
Echt. De wedstrijd begint om 11.15 uur en er kan ingezwommen worden van 10.45 tot 11.10 uur.
Dit is alweer de 19e editie van onze Sprintwedstrijd en de 2e onder de nieuwe naam Alma Mater. Zoals
jullie wellicht weten is de nieuwe naam is een eerbetoon aan Mien Waucomont die veel voor Z.V.
Patrick heeft betekent en nog steeds betekent.

Net als de vorige keer ontvangen alle deelnemers een herinnering aan deze wedstrijd en de eerste 3 in
elke leeftijdscategorie ontvangen een prijs. Alle resultaten zullen worden meegeteld voor de
einduitslag.

De kosten voor deelname zijn voor rekening van de zwemmer/zwemster. Deze zijn:
€ 10,00 per deelnemer, ongeacht het aantal starts

De wedstrijd zal officieel worden aangevraagd bij de KNZB, zodat de tijden die je zwemt tijdens deze
wedstrijd, meetellen als limiet voor eventuele Limburgse en/of Nederlandse Kampioenschappen.

Opgeven voor deze wedstrijd kan uitsluitend gebeuren door het sturen van een mail naar:
Trainers@roersoppers.nl
Dit kan uiterlijk t/m zaterdag 24 februari 2019
Geef in de mail aan:
 Welk(e) programmanummer(s) je wilt zwemmen.
 Of je beschikbaar bent voor de estafettes (let hierbij op de leeftijden).

Alma Mater Sprintwedstrijd 2019
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50 m vlinderslag meisjes minioren 2 el (2011 el)
50 m vlinderslag meisjes minioren 3-4 (2009-2010)
50 m vlinderslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2007-2008)
50 m vlinderslag dames junioren 2 en ouder (2006 en ouder)
50 m vlinderslag jongens minioren 2 el (2011 el)
50 m vlinderslag jongens minioren 3-4 (2009-2010)
50 m vlinderslag jongens minioren 5-6 (2007-2008)
50 m vlinderslag heren junioren 1 en ouder (2006 en ouder)
4x50 m estafette vlinderslag dames junioren 1 en ouder (2007 en ouder)
50 m rugslag meisjes minioren 2 el (2011 el)
50 m rugslag meisjes minioren 3-4 (2009-2010)
50 m rugslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2007-2008)
50 m rugslag dames junioren 2 en ouder (2006 en ouder)
50 m rugslag jongens minioren 2 el (2011 el)
50 m rugslag jongens minioren 3-4 (2009-2010)
50 m rugslag jongens minioren 5-6 (2007-2008)
50 m rugslag heren junioren 1 en ouder (2006 en ouder)

PAUZE (30 – 45 minuten)
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4x50 m estafette vlinderslag heren junioren 1 en ouder (2006 en ouder)
50 m schoolslag meisjes minioren 2 el (2011 el)
50 m schoolslag meisjes minioren 3-4 (2009-2010)
50 m schoolslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2007-2008)
50 m schoolslag dames junioren 2 en ouder (2006 en ouder)
50 m schoolslag jongens minioren 2 el (2011 el)
50 m schoolslag jongens minioren 3-4 (2009-2010)
50 m schoolslag jongens minioren 5-6 (2007-2008)
50 m schoolslag heren junioren 1 en ouder (2006 en ouder)
50 m vrijeslag meisjes minioren 2 el (2011 el)
50 m vrijeslag meisjes minioren 3-4 (2009-2010)
50 m vrijeslag meisjes minioren 5-junioren 1 (2007-2008)
50 m vrijeslag dames junioren 2 en ouder (2006 en ouder)
50 m vrijeslag jongens minioren 2 el (2011 el)
50 m vrijeslag jongens minioren 3-4 (2009-2010)
50 m vrijeslag jongens minioren 5-6 (2007-2008)
50 m vrijeslag heren junioren 1 en ouder (2006 en ouder)
10x50 m vrijeslag estafette dames/heren (D/H/D/H/D/H/D/H/D/H) junioren 1 en ouder (2007/2006 en
ouder)

PRIJSUITREIKING
Leeftijdscategorieën:
2011 en jonger
2009-2010
2007-2008
2005-2006

2003-2004
2001-2002
2000 en ouder
Masters (1994 en ouder)

Ben je van 1994 of ouder en wil je in de mastercategorie deelnemen, dien je dit bij de opgave kenbaar te maken.
Doe je dit niet, dan wordt jou automatisch ingedeeld in de categorie 2000 en ouder.

