
 

 

Na een jaar van afwezigheid, zijn wij verheugd op 23 en 24 oktober 2021 de Martinez Chocolade Cup 

weer te kunnen organiseren.  Uiteraard is er ook deze keer weer volop overheerlijke Martinez 

chocolade te winnen.  

De Dolfijn is voornemens zoveel mogelijk zwemmers de kans te geven te laten zwemmen. Wij zijn in 

afwachting van de aanpassingen van de vernieuwde coronaregels in het ‘verantwoord zwemmen 

protocol’. Ook voor het toelaten van publiek heeft dit invloed.  

Wij hopen uiterlijk twee voor de wedstrijd hierover duidelijkheid te geven. 

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.  

 
Er is door Martinez Chocolade prijzengeld ter waarde van € 1.200,00 ter beschikking gesteld. Dit 
bedrag wordt als volgt ingezet:  
 

combi 100 meter  + 200 meter  vlinder dames en heren  € 100,00 

combi 100 meter  + 200 meter  rug dames en heren € 100,00 

combi 100 meter  + 200 meter  school dames en heren € 100,00 

combi 100 meter  + 200 meter  vrije slag dames en heren € 100,00 

combi 100 meter  + 200 meter  wisselslag dames en heren € 100,00 
 
De winnaar van elk klassement wordt bepaald aan de hand van de behaalde FINA punten 2021 op de 
100 en 200 afstand. De zwemmer met het hoogste aantal punten is winnaar van het klassement. Bij 
gelijk eindigen van twee of meerdere deelnemers wordt het bedrag over die deelnemers verdeeld.  
 

Evenals voorgaande jaren wordt voor dames en heren een wisselbeker uitgereikt, beschikbaar 

gesteld door Martinez Chocolade. Deze wisselbeker wordt uitgereikt aan de zwemmer met het 

hoogste aantal FINA punten 2021 op de combinatie: 

• 200 wisselslag /200 schoolslag óf  

• 200 wisselslag/200 rugslag óf 

• 200 wisselslag/200 vlinderslag 

Aan beide wisselbekers is een prijzengeld van € 100,00 verbonden. De wisselbeker blijft in het bezit 

van Martinez Chocolade, de winnaar krijgt een permanent aandenken. 

Daarnaast is er voor de nummers 1-2-3 van elk programma een doosje watertandend lekkere 
bonbons van onze sponsor.  
 
Alle prijzen dienen door de winnaars persoonlijk op de dag zelf te worden opgehaald. 
 
Overige informatie: 
Zwembad:   Sloterparkbad 
    President Allendelaan 3 
    1064 GW  Amsterdam 



 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 23 oktober 2021: 

Aanvang juryvergadering:  11:15 uur 

Inzwemmen:    11:15 uur 

Einde inzwemmen:   11:45 uur 

Aanvang wedstrijd:   12:00 uur 

 

 

  

1 400 meter vrije slag Heren, senioren open 

2 200 meter vrije slag Dames, senioren open 

3 200 meter schoolslag Heren,  senioren open 

4 50 meter vlinderslag Dames,  senioren open 

5 200 meter rugslag Heren,  senioren open 

6 400 meter wisselslag Dames,  senioren open 

7 100 meter vlinderslag Heren,  senioren open 

8 100 meter schoolslag  Dames,  senioren open 

 PAUZE  
9 50 meter schoolslag Heren,  senioren open 

10 100 meter rugslag Dames,  senioren open 

11 50 meter rugslag Heren,  senioren open 

12 50 meter vrije slag Dames,  senioren open 

13 100 meter vrije slag Heren,  senioren open 

14 200 meter vlinderslag Dames,  senioren open 

15 200 meter wisselslag Heren,  senioren open 

16 100 meter wisselslag  Dames,  senioren open 

17 4X50 meter wissel mix D/H 



 

 

 

 

Zondag 24 oktober 2021 

Aanvang juryvergadering:  11:15 uur 

Inzwemmen:    11:15 uur 

Einde inzwemmen:   11:45 uur 

Aanvang wedstrijd:   12:00 uur 

18 400 meter vrije slag Dames, senioren open 

19 200 meter vrije slag Heren, senioren open 

20 200 meter schoolslag Dames, senioren open 

21 50 meter vlinderslag Heren, senioren open   

22 200 meter rugslag Dames, senioren open 

23 400 meter wisselslag Heren, senioren open   

24 100 meter vlinderslag Dames, senioren open 

25 100 meter schoolslag  Heren, senioren open 

 PAUZE  
26 50 meter schoolslag Dames, senioren open 

27 100 meter rugslag Heren, senioren open   

28 50 meter rugslag Dames, senioren open 

29 50 meter vrije slag Heren, senioren open 

30 100 meter vrije slag Dames, senioren open 

31 200 meter vlinderslag Heren, senioren open 

32 200 meter wisselslag  Dames, senioren open 

33 100 meter wisselslag  Heren, senioren open 

34 4x50 meter vrij mix D/H 

 

  



 

 

BEPALINGEN: 

 
Algemeen: 

• De Martinez Chocolade Cup wordt georganiseerd met inachtname van de geldende 
coronaregels.  

• Het KNZB reglement is van toepassing. In alle gevallen waar het KNZB- en/of 
dit wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie.  

• De 1-start-regel is van toepassing; er wordt met overhead-start  gestart. 

• Tijden worden geregistreerd met behulp van elektronische tijdwaarneming. 

• De serie-indeling is op basis van de snelst ingeschreven tijden.  

• Na programma 8 en 25 is een korte pauze waarin ook een jurywisseling plaatsvindt. 
 
 

Inschrijving: 

• De inschrijving is open voor de leeftijdscategorieën senioren, jeugd en junioren. 

• Per zwemmer mag op maximaal 8 programmanummers worden ingeschreven. 

• Inschrijving wordt gedaan door middel van het LXF- en het PDF-bestand op naam naar het  
e-mailadres: dedolfijn.inschrijving@gmail.com. Vermeld in de onderwerpregel de naam van 
uw vereniging. De ontvangst van uw inschrijving wordt altijd door ons bevestigd. 
Voor de inschrijfbestanden moet de volgende naam-format worden gebruikt:  
          2021-10-23=<verenigingsnaam>-Martinez Chocolade Cup.lxf 
          2021-10-23=<verenigingsnaam>-Martinez Chocolade Cup.pdf  
De inschrijving sluit woensdag 13 oktober 2021 om 19:00 uur. 

• Voor de inschrijving kan gebruik gemaakt worden van tijden die gezwommen zijn vanaf   
1 januari 2019 tot en met 10 oktober 2021. 

• Afmeldingen worden tot woensdag 20 oktober 2021 om 19:00 uur meegenomen in het 
programmablad. Afmeldingen daarna zijn mogelijk tot zaterdag 23 oktober 2021 om 11:15 
uur (aanvang juryvergadering) en zullen als afgemeld (AFGEM) op het PV worden vermeld; 
startgeld is hierbij wel verschuldigd. 
 

Startgeld:  

• Het startgeld bedraagt € 6,00 per individuele start en € 9,50 voor de estafettes. 

• Het startgeld dient uiterlijk vrijdag 22 oktober 2021 overgemaakt te worden naar IBAN  
NL47 INGB 0000 5959 18 t.n.v. De Dolfijn wedstrijdzwemmen o.v.v. "De Dolfijn WZ 23102021 
<naam vereniging>" 

• Restitutie startgeld van tijdig afgemelde zwemmers volgt na de wedstrijd. 
 
Plaatsing:  

• Indien door een te groot aantal inschrijvingen de beschikbare wedstrijdtijd wordt 
overschreden, zullen inschrijvingen op een reservelijst geplaatst worden. 

• Er wordt op tijd geselecteerd, niet op leeftijdscategorie.  

• Verenigingen zullen tijdig op de hoogte worden gesteld indien deelnemer(s) op de 
reservelijst zijn geplaatst. Op de website http://www.dedolfijn.com wordt de inschrijflijst 
met de geplaatste zwemmers en de reservezwemmers gepubliceerd. Bij afmeldingen wordt 
een reservezwemmer geplaatst. 

mailto:dedolfijn.inschrijving@gmail.com
http://www.dedolfijn.com/


 

 

• Reservezwemmers worden geplaatst tot woensdag 20 oktober 2021 19:00 uur. De 
overgebleven reserves worden door de organisatie afgemeld.  

• De Dolfijn behoudt het recht om per afstand max. 3 gehandicapte zwemmers te plaatsen.  

• De Dolfijn houdt zich het recht voor om in redelijkheid haar zwemmers met voorrang te 
plaatsen. 

 
Officials:  

• Deelnemende verenigingen met tussen de 5 en 10 deelnemers dienen 1 official  met 
klokbevoegdheid te leveren, verenigingen met meer dan 10 deelnemers dienen twee officials 
te leveren.  
De officials dienen tegelijk met de inschrijving te worden aangemeld bij 
officials.dedolfijn@gmail.com. 

• Juryleden krijgen altijd een bevestiging van de organisatie of ze wel of niet opgesteld zijn. Ter 
controle verzoeken wij u ook de livetiming-pagina goed in de gaten te houden. Het 
juryvoorblad zal enkele dagen voor de wedstrijd via de website gepubliceerd worden. 

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

 
Entree/programma’s: 

• Afhankelijk van het nog door de KNZB te communiceren protocol zullen wij bepalen of er 
publiek wordt toegestaan.  

• Het programma (startlijsten) wordt op vrijdag 22 oktober 2021 op de livetiming-pagina 
gepubliceerd en is zelf te downloaden.  

• Per 10 deelnemers zal er één programma verstrekt worden t.b.v. de ploegleider. Deze 
kunnen worden opgehaald bij de kaartverkoop bovenaan de tribune. 
 

 
Overige: 

• Vermeld s.v.p. in alle correspondentie de naam van uw vereniging in de onderwerpregel. 

• De Dolfijn plaatst de uitslag op de webkalender evenals het getekend voorblad. De 
verenigingen dragen zelf zorg voor het doorsturen van de uitslagen naar de Regio aan de 
hand van de bestanden die na de wedstrijd worden toegestuurd.  

• De organisatie behoudt zich het recht voor 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 
gemaakt worden, die vertoond kunnen worden via diverse websites, de sociale media of 
schermen in het zwembad. Iedereen die bij wedstrijden van De Dolfijn aanwezig is, verklaart 
zich automatisch hiermee akkoord. 

 
 
 

https://www.zwemkroniek.com/upload/livetiming/dolfijn/martinez21
https://www.zwemkroniek.com/upload/livetiming/dolfijn/martinez21

