Maastricht december 2017
Beste sportvrienden,
Nog enkele dagen en dan begint de Speedo International Friendship Swimmeet 2017.
Van 28 december tot en met 30 december zullen circa 650 zwemmers, afkomstig van
54 verenigingen, gaan deelnemen aan dit groot zwemevenement.
Vervoer:
Mensen die met de bus willen komen, dienen buslijn 6 (Richting Amby via de Geusselt.) te
nemen. Deze stopt direct voor het Geusseltbad.
Wanneer u met de auto uit het noorden over de A2 komt dient u de richting Berg en Terblijt aan te houden.
Voor auto’s is parkeren mogelijk op de centrale parkeerplaats.
Op http://www.geusseltbad.nl/algemeen/contact is de route naar het zwembad te vinden.
Let op dat parkeren direct voor het zwembad alleen mogelijk is met een gehandicaptenparkeerkaart.

Toegang:
Het gebouw is dagelijks geopend vanaf 7:15 uur. Doorloop naar het bad is mogelijk
vanaf 7:30 uur. Inzwemmen is elke dag mogelijk vanaf 7:45 uur.
Routing:
Zwemmers, jury en publiek komen allemaal binnen via de hoofdingang (centrale
draaideur). Publiek, juryleden en de zwemmers gaan via de trap achter de receptie naar
de tribune op de 1e etage. Vanaf de tribune mogen de zwemmers en begeleiders naar
de kleedlokalen via de trap. Daarna kunnen de zwemmers vanaf 07.30 uur naar het
zwembad. De juryleden kunnen naar de vergaderruimte op de 1e verdieping.
Zwemmers en begeleiders mogen alleen met schone slippers in het blotevoetendeel
komen. Desgewenst kan men overschoentjes kopen bij de receptie.
Toiletten:
In de horeca, op de 1e verdieping en bij de douches zijn voldoende toiletgelegenheden.
Omkleden:
Middels een trap vanaf de tribune bereikt iedereen de omkleedruimcabines op de begane grond en vandaar
uit bereikt u het zwembad.
Voor de verplaatsing adviseren wij iedereen om een badjas en slippers te gebruiken.
In het zwembad zijn voldoende afsluitbare lockers aanwezig. Hiervoor dient een muntstuk van 50 cent als
borg. Op de zwemzaal is straatschoeisel verboden.
Tribune:
Deelnemers kunnen plaats nemen op banken op het zwembadperron of op de tribune op de 1e verdieping.
Op de tribune is het niet toegestaan om natte badkleding te dragen. Ook is het niet toegestaan om hier in
badkleding plaats te nemen. Aanbevolen wordt om hier een trainingspak, badjas of normale kleding te
dragen.
Persoonlijke spullen:
Op de zwemzaal mogen alleen spullen worden meegenomen die op de zwemzaal nodig zijn (handdoek,
slippers etc.). De overige spullen kunt u opbergen in de lockers.
Het is niet toegestaan om eigen stretchers en stoelen mee te nemen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van spullen in gemeenschappelijke ruimtes / kleedruimtes.
Eten/drinken:
Zelf meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de officiële horecagelegenheden. Het is wel
toegestaan om dit te nuttigen op de tribune of op de banken in de zwemzalen. Uiteraard dient het afval in de
daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
Inzwemmen:
Inzwemmen is doorlopend mogelijk in het combinatiebad. In het wedstrijdbad mag alleen worden
ingezwommen voor aanvang van de wedstrijd. In de pauze mag het wedstrijdbad niet worden gebruikt.

Opening:
Om 8.30 uur is op donderdag de officiële opening in het wedstrijdbad. Iedereen wordt gevraagd om om 8.25
uiterlijk in het combibad te verzamelen. Om 8.30 zal een ere ronde gelopen worden door alle deelnemers.
Douchen:
Een dringend verzoek aan iedereen om het douchen kort te houden.
EHBO:
Tijdens de zwemwedstrijden is EHBO aanwezig. Deze bevindt zich in de juryruimte van het wedstrijdbad.
Calamiteiten:
Bij calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel van Maastricht Sport te worden opgevolgd.
Suppoosten:
De organisatie zet een groot aantal vrijwilligers in die toezien op het correct gebruik van de accommodatie
en het geven van informatie over de routing. De aanwijzingen van deze personen dienen te allen tijde te
worden opgevolgd.
Opening horeca:
Grand Café Geusseltbad biedt tussen de series en finales de mogelijk om gebruik te maken van een diner
voor de prijs vanaf €9,95. Meer info is te verkrijgen in de horeca. Het menu staat op de laatste pagina. Graag
reserveren.
Eind-afsluiting:
Dit jaar zal er op 30 december na afloop van de finales geen discjockey zijn. Wel is het mogelijk om onder het
genot van een drankje en muziek de swimmeet 2017 af te sluiten.
Uitslagen:
Uitslagen worden tijdens de wedstrijd op www.swimmeetmaastricht.nl gepubliceerd.
Standhouders:
Gedurende de wedstrijd zal robsport met een stand op de 1e verdieping staan.
Aanspreekpunt:
De organisatie zet diverse contactpersonen in, die graag uw vragen beantwoorden. Zij zijn te bereiken via de
infobalie die zich in de juryruimte bevindt.

Meer informatie over de Swimmeet kunt u terugvinden op www.swimmeetmaastricht.nl
Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met 06-15482990.
Namens Maastricht Sport en MZ&PC Maastricht wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een super
Speedo International Friendship Swimmeet 2017.

