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Martinez Chocolade Cup 2022 
 
Op 29 en 30 oktober 2022 organiseert de Dolfijn de elfde editie van de Martinez Chocolade Cup. 
Tijdens dit toernooi maak je kans om overheerlijke Martinez chocolade te winnen. De wedstrijd 
is tevens aangewezen als kwalificatiemoment voor de WK korte baan 2022.  
 
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 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 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. 
 
Locatie: 

Zwembad: Sloterparkbad 
President Allendelaan 3 
1064 GW Amsterdam 

 
Het programma van de Martinez Chocolade Cup vindt u na de bepalingen. 
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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 

Deelnemende verenigingen met 1 tot 5 deelnemers dienen 1 official met 
tijdwaarnemingsbevoegdheid 3 aan te melden; bij meer dan 5 deelnemers twee officials. De 
officials worden aangemeld bij officials@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com. Vermeld duidelijk 
wanneer het opgegeven jurylid kan fungeren: zaterdag en/of zondag. 
Indien er geen official(s) kunnen worden opgegeven, behoudt de organisatie het recht om de 
inschrijving te weigeren.  
 

Startgeld 

Individueel:  € 6,00 
Estafette:  € 9,50 
Vergeet niet bij de inschrijving te vermelden met hoeveel coaches u aanwezig bent. 
 
Het startgeld dient uiterlijk vrijdag 28 oktober 2022, onder vermelding van de naam van de 
zwemvereniging, overgemaakt te zijn op IBAN NL47 INGB 0000 5959 18 t.n.v. De Dolfijn. De BIC 
is INGBNL2A. Houd bij het overmaken van het startgeld rekening met de tijd die de bank nodig 
heeft voor de verwerking van de opdracht. Contante betaling is niet mogelijk. Restitutie van 
startgeld van tijdig afgemelde zwemmers volgt na de wedstrijd. 
 

Programma’s, entree & uitslag 

• Entree voor het publiek is € 3,00. Het is mogelijk om zowel met cash als PIN te betalen. 
• Indien u zich beschikbaar wilt stellen als vrijwilliger, kunt u zich opgeven via het 

volgende e-mailadres: secretariaat@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com.  
• Uitslagen worden per e-mail aan de verenigingen gezonden en zijn tevens terug te 

vinden op de livetiming-pagina. 
• De Dolfijn plaatst de uitslag en juryblad op KNZB webkalender. 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. 

 

Voorstart 

Elke deelnemer dient zich te melden bij de voorstart, min. 10min voorafgaand aan zijn/haar 
start. 

mailto:officials@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com
mailto:secretariaat@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com
https://www.zwemkroniek.com/upload/livetiming/dolfijn/martinezcup22


 

  

WEDSTRIJDZWEMMEN
Doping 

De internationale doping-regels (FINA, WADA) zijn van toepassing. 

Massages 

Er mogen enkel massages plaatst vinden, wanneer de organisatie hiervoor een locatie 
beschikbaar stelt. 

COVID-19 

Tijdens dit toernooi zullen regels en maatregelen gehanteerd worden om een veilige omgeving 
te creëren voor zwemmers, begeleiders en vrijwilligers. Hiervoor zullen de geldende richtlijnen 
vanuit het RIVM ten tijde van het toernooi gevolgd worden. Indien van toepassing zal hierover 
apart gecommuniceerd worden. 

Programma 

Zaterdag 29 oktober 2022 

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 
7 200 meter vlinderslag Heren, senioren open 
8 100 meter schoolslag Dames, senioren open 
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 
14 100 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 
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Zondag 30 oktober 2022  

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 
24 200 meter vlinderslag Dames, senioren open 
25 100 meter schoolslag Heren, senioren open 
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 
31 100 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 

 


