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Sommermeeting 2015
Termijn:
Zaterdag,
Zondag,

13. juni 2015
14. juni 2015

Wedstrijd:
Wij verzoeken vertegenwoordigers van elke vereniging om deel te nemen aan de
scheidsrechtervergadering. Deze vindt plaats in het clubhuis.
De starts vinden uitsluitend plaats per duiksprong. Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat alle
begeleiders en deelnemers – vooral de jongere deelnemers – over het verloop van de
starts geïnformeerd worden en pas na de start van de volgende doorgang het water
verlaten.
Voor de individuele wedstrijden van de jaargangen 2004 t/m 2007 is het van belang dat de
scheidsrechter van de doel- en tijdregistratie van kant wisselen. Ook worden de
keerpuntcommissarissen gevraagd om van kant te wisselen en er op te letten dat de juiste
zwemmers aan de start gaan.
De meldkaarten voor de estafettes worden tijdens de scheidsrechtervergadering
voorafgaande aan het betreffende gedeelte uitgedeeld. De kaarten dienen voorafgaande
aan het eerste deel van wedstrijd 05, voorafgaande aan het tweede deel van wedstrijd 15,
voorafgaande aan het derde deel van wedstrijd 22 en voorafgaande aan het vierde deel
van wedstrijd 28 volledig ingevuld bij de spreker ingeleverd te worden.
De huldigingen worden voortdurend doorgevoerd en door muziek ingeleid.
De zwemmverein CSV Kleve 1910 e.V. iss titelverdediger.
Vrije tijd:
Op zaterdagavond zal een centraal kampvuur plaatsvinden.
Het is verboden om andere kampvuren aan te maken.
Op het terrein van het buitenbad bevinden zich enkelte plaatsen vor ballsports.
Het is niet toegestaan om het zwembad na 21 uur te gebruiken. Honden is de toegang tot
het terrein van het buitenbad niet toegestaan.
Verpleging:
De maaltijden worden in vorm van een buffet aangeboden. De verstrekking van het eten
vind plaats bij de voormalige kiosk. Servies en bestek staan ter beschikking. Er mag
uitsluitend in de aangrenzende tent gegeten worden.
De maaltijden vinden plaats:
Ontbijt:
Lunch:
Avondeten:

Zaterdag, 13. juni 2015
Zaterdag 13. juni 2015
Zaterdag, 13. juni 2015

07.15 – 08.30 uur
12.00 – 13.30 uur
19.00 – 20.30 uur

Ontbijt:
Lunch:

Zondag,
Zondag,

7.15 – 08.30 uur
11.30 – 13.00 uur

14. juni 2015
14. juni 2015
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Vanwegen het feit dat meer dan 300 mensen willen eten, moet met wachttijden rekening
gehouden worden. Stuurt u daarom de niet onmiddellijk aan de wedstrijd betrokken
zwemmers zo vroeg mogelijk naar de maaltijden.
Tijdens de hele Zomermeeting staan er vanaf vrijdagavond een cafetaria, een barbecue en
een bar ter beschikking. Verder is het niet toegestaan zelfstandig te barbecueën.
Tenten:
De meegenomen tenten mogen niet verspreid op het terrein van het buitenbad opgebouwd
worden. Het is van zelfsprekend dat het terrein na de Zomermeeting opgeruimd en
schoon achter wordt gelaten.

Gymzaal:
De verenigingen die in de gymzaal logeren krijgen na hun aankomst een sleutel. De
gymzaal dient na het einde van de Zomermeeting opgeruimd en schoon achtergelaten te
worden. Zonodig is de gymzaal schoon te maken.
De gymzaal staat voor de verenigingen van vrijdag 22.00 uur t/m zondag 10.00 uur ter
beschikking.
Sanitaire voorzieningen:
Overdag staan ook de douches en toilettes van het binnenzwembad ter beschikking. Het is
uitsluitend voor zwemmers bestemd en mag uitsluitend zonder schoenen betreden worden.
De toegang is via het grasveld van het buitenbad door het voetwasbekken. ’s Avonds wordt
het binnenzwembad gesloten, zodat alleen de sanitaire voorzieningen van het buitenbad ter
beschikking staan.
Zwemkleding en – accessoires:
Tijdens de Zomermeeting zijn zwemkleding en –accessoires bij het kraampje van
„Fa. Sporthaus Blank“ verkrijgbaar.
Uitsluiting van aansprakelijkheid:
De Reeser Schwimmclub 1968 e.V., de Bäderbetrieb der Stadt Rees, de Stadtwerke Rees
GmbH en de Stadt Rees zijn niet aansprakelijk voor ongelukken, vernieling of diefstal van
welke aard dan ook.

Zoals in de afgelopen jaren laten we ons ook dit jaar door een beetje regen niet uit het veld
slaan.
Maar we wensen ons voor het Internationale Sommermeeting maar een ding: Eindelijk zon!!!

Luzia Uebbing
Voorzitter

