
 

 

Op zondag 10 Oktober 2021 zullen wij de vijfde editie houden van de MSV Zeemacht Jutter 
Cup limietwedstrijd. Deze wedstrijd vindt plaats in Zwembad het Heersdiep, Nieuwland 2, 
Den Helder (6 banen, 25 meter) en is met elektronische tijdwaarneming. De wedstrijd is 
bedoelt voor zwemmers in de leeftijden van junioren/jeugd. Er zijn ook twee minioren 
nummers voor de pauze die voornamelijk bedoelt zijn voor Zeemacht zwemmers maar ook 
openstaan voor verenigingen met weinig minioren zwemmers en die niet deelnemen aan de 
Minioren Clubmeet. 

Bij deze wedstrijd zijn er medailles te verdienen. Per jaargang en geslacht wordt een 
klassement opgemaakt gebaseerd op de ranglijst van beste prestatie in FINA punten. Voor 
de IPC categorie is er een apart klassement, gebaseerd op de ranglijst van beste prestatie in 
IPC punten. 

 
 Aanvang juryvergadering: 12:15 uur 

 Inzwemmen: 12:25 -12:55 

 Aanvang wedstrijd: 13:00 uur 

 

Programma: 

Prog.nr. Afstand Slag Geslacht Leeftijd  
1 100 Vrij Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
2 100 Vrij Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
3 50 School Mixed minioren 1-3   
4 50 School Mixed minioren 4-6 
5 400 Wissel* Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
6 400 Wissel* Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
7 100 Rug Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
8 100 Rug Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
9 200 School Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 



 

10 200 School Heren minioren 6, junioren 1-4, jeugd 1-2 
11 50 Vrij Mixed minioren 1-3  
12 50 Vrij Mixed minioren 4-6 
13 200 Vlinder Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
14 200 Vlinder Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 

  
Pauze en Prijsuitreiking minioren 

 
15 200 Wissel Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
16 200 Wissel Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
17 200 Vrij Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
18 200 Vrij Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
19 200 Rug Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
20 200 Rug Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
21 100 School Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
22 100 School Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
23 100 Vlinder Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
24 100 Vlinder Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 
25 400 Vrij* Dames junioren 1-4, jeugd 1-2 
26 400 Vrij* Heren junioren 1-4, jeugd 1-2 

 
   

 
 

 Prijsuitreiking junioren, jeugd en IPC klassementen (buiten) 
 
* = gelimiteerde aantal series (zie bepalingen). 
 
Indien het aantal inschrijvingen zodanig groot is dat het wedstrijdprogramma langer dan 3 
uur duurt zal de tussentijdse prijsuitreiking vervallen.  
 
Startgeld:  
50 meter nummers:  € 2,50  
100 meter nummers: € 3,00 
200 meter nummers: € 4,00 
400 meter nummers: € 5,00 
 
 
 
Bepalingen: 
Algemeen: 

 Het KNZB reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB en/of dit 
wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de organisatie. 

 MSV Zeemacht heeft voor haar thuiswedstrijden een corona wedstrijdprotocol. Elke 
deelnemer, official en trainer wordt geacht op de hoogte te zijn van dit protocol. Het 
protocol zal strikt gehandhaafd worden. 

 De 1-starts-regel is van toepassing, er wordt gestart met de semi-Duitse 
startmethode. 



 

 Voor de twee minioren afstanden zijn er op elke afstand medailles per 
leeftijdscategorie (minioren 1 t/m 3, minioren 4, minioren 5, minioren 6) en per 
geslacht. De medailles worden in het zwembad uitgereikt. 

 Bij junioren en jeugd worden alle tijden omgezet in FINA punten. Van elke zwemmer 
wordt de beste prestatie in FINA punten opgenomen in een klassement. Voor de top 
3 van elke jaargang en geslacht van dit klassement zijn medailles beschikbaar. Deze 
medailles worden bij goed weer buiten het bad op het perron uitgereikt. Indien dit 
niet mogelijk is kunnen de medailles worden afgehaald bij de speaker tafel. 

 Tijden worden geregistreerd met behulp van elektronische tijdwaarneming. 
 De organisatie heeft het recht om deelnemers te weigeren en/of de bepalingen van 

de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen. 
 Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en ieder jurylid kunnen foto's of 

filmbeelden (livestream) gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via diverse 
websites of de sociale media. Iedereen die bij wedstrijden van MSV Zeemacht 
aanwezig is, verklaart zich automatisch hiermee akkoord. 

 Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen is het mogelijk dat het aantal 
zwemmers rondom het wedstrijdbad en instructiebad gelimiteerd wordt en dat 
ouders/belangstellenden geen toegang krijgen tot het bad.  

 Indien door een te groot aantal inschrijvingen de beschikbare wedstrijdtijd en/of bad 
capaciteit wordt overschreden, zullen inschrijvingen op een reservelijst worden 
geplaatst waarbij verenigingen uit Noord-Holland Noord de voorkeur krijgen. 
Verenigingen zullen tijdig op de hoogte worden gesteld indien zwemmers op de 
reservelijst worden geplaatst.  

 De 400 wissel en 400 vrij zullen in principe gelimiteerd worden tot 1 serie per 
programmanummer tenzij er voldoende tijd  in het programma overblijft voor extra 
series. 

 MSV Zeemacht houdt zich het recht voor om in redelijkheid haar zwemmers met 
voorrang te plaatsen. 

 
 
Bepalingen: 
Inschrijven& officials: 

 Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 29 September 2021, 20:00 uur middels een lxf- 
en pdf-bestand naar tcmsvzeemacht@ziggo.nl. Vermeld in de onderwerpregel van de 
e-mail de naam van de vereniging. De inschrijflijst wordt daarna z.s.m. gepubliceerd. 

 Afmeldingen kunnen tot woensdag 6 Oktober 2021, 20:00 uur worden meegenomen 
in de startlijst. Eventuele reserves worden dan automatisch uit de inschrijving 
geschrapt. 

 Afmelden is hierna mogelijk tot 10 Oktober 2021 bij aanvang van de juryvergadering 
en wordt als afgemeld op het proces verbaal vermeld. Hierbij is wel startgeld 
verschuldigd. 

 Bij de inschrijving dienen, afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers, 
juryleden die als tijdwaarnemer kunnen fungeren te worden opgegeven (t/m 5 
deelnemers 1 jurylid, t/m 10 deelnemers 2 juryleden, t/m 20 deelnemers 3 juryleden, 
t/m 30 deelnemers 4 juryleden enz.). De officials dienen tegelijk met de inschrijving 
te worden aangemeld.  



 

 Indien er geen of onvoldoende officials worden aangemeld, behoudt de organisatie 
zich het recht voor om zwemmers niet te plaatsen. 
 
 

Programma’s, entree, startgeld en uitslag: 
 Het startgeld dient uiterlijk vrijdag 8 Oktober 2021 te zijn bijgeschreven op IBAN 

rekening NL94 RABO 3494 2898 91 ten name van JAG Mosch. Vermeld s.v.p. duidelijk 
de naam van uw vereniging. Contante betalingen op de dag zelf is niet mogelijk. 

 Er zullen geen programma’s worden verstrekt aan trainers en zwemmers. Het 
programma wordt uiterlijk zaterdag 9 Oktober 2021 rondgemaild naar de 
deelnemende verenigingen. Er zal worden gewerkt met livetiming. 

 Uitslagen worden per e-mail aan de verenigingen gezonden. 
 MSV Zeemacht plaatst de uitslag op de webkalender en stuurt de uitslag met 

getekend voorblad naar de KNZB. 


