
 

 

 

 
Beste deelnemende zwemvereniging,                           
 
Uw vereniging doet dit jaar mee aan de Regionale Minioren Finale Limburg op 10 en 11 juni a.s. te 
Blerick die georganiseerd wordt door MOSA~regio. We hopen dat uw leden veel plezier beleven 
tijdens deze wedstrijd. Om een en ander in goede banen te leiden hebben we een nieuwsbrief opgezet 
waarin diverse belangrijke zaken worden uitgelegd. 
 
1. Alle zwemmers en coaches komen binnen via de hoofdingang van zwembad ‘De Wisselslag’. Bij 
binnenkomst in de hal staat een informatiebord waarop staat vermeld van welke kleedlokalen gebruik 
kan worden gemaakt. Op dit informatiebord komen ook de uitslagen van de wedstrijd te hangen. De 
kleedlokalen zijn vanaf 13.45 uur open. 
Het publiek voor de wedstrijd komt ook binnen via de hoofdingang en kan vanaf 13.45 op het terras 
terecht. 
 
2. De voorstart bevindt zich in het peuterbad waar de zwemmers zich op tijd moeten melden, 
namelijk 4 series voor zijn/haar eigen start. De zwemmers worden geacht om hier te wachten totdat ze 
begeleid worden naar het wedstrijdbad om te starten. 
 
3. Omdat er veel zwemmers worden verwacht, mogen de zwemmers zijn/haar tas niet op de 
banken in het zwembad plaatsen. Deze plaatsen zijn nodig om iedereen een zitplaats te geven. De 
tassen kunnen eventueel in het peuterbad bij de voorstart geplaatst worden. In dit peuterbad mag niet 
worden gezwommen! 
 
4. De vereniging noch het zwembad is niet aansprakelijk voor diefstal. Er zijn kluisjes aanwezig 
waarin waardevolle spullen kunnen worden bewaard (€ 0,50). Dus laat geen waardevolle spullen in het 
kleedlokaal achter. 
 
5. Tijdens de wedstrijd is het mogelijk om via Livetiming de uitslagen rechtstreeks te volgen. Zie 
hiervoor de website van MOSA~regio (www.mosaregio.nl). 
 
6. Alvorens de wedstrijd zaterdag start is er een opmars van de jury en alle zwemmers, deze is 
om 14.45 uur. Zorg dat uw zwemmers 14.40 uur in het peuterbad aanwezig zijn. Om 15.00 begint de 
wedstrijd. 
 
7. Tijdens de wedstrijd is op beide dagen een stand van ROB’sport aanwezig waar allerlei zwem-
artikelen worden aangeboden. 
 
8. Wij, zwemvereniging MOSA~regio, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd. 
Wanneer men  zich niet aan de regels houdt van de CREW (vrijwilligers), wordt de wedstrijd stil gelegd. 
 
 
Tot slot wensen we alle zwemmers veel zwemplezier en vele persoonlijke records toe. Laten we er 
samen een mooi en sportief weekend van maken! 
 
Namens zwemvereniging MOSA~regio, de Regionale Minioren Finale Limburg commissie 


