
Dordtse Reddings Brigade
Opgericht 26 juni /956

Aangesloten bij: Reddingsbrigades Nederland

Postbus 1012, 3300 BA Dordrecht
ABN-AMRO: 50.30.99.201 t.n.v. D.R.B.

Datum: 29 januari 2011 kenmerk: MFR E-mail: secretaris@reddingsbrigade-dordrecht.nl

Onderwerp
E-mail

Uitnodiging ILSE wedstrijd Dordrecht zondag 6 maart 2011
m.intveld@versatel.nl

Geachte Brigade, trainer, sporter,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de aspiranten, junioren en senioren ILSE Dordrecht
wedstrijd in de nieuwe Sportboulevard te Dordrecht op zondag 06 maart 2011.

Tijdsindeling
Vanaf 10.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
17.30 uur

Aanmelden ploegen.
Ploegleidersbespreking/inzwemmen
Openingwedstrijd
Eindewedstrijd

Leeftijdsindeling
Deelnemersworden per categorie ingeschrevenzoals bepaald in hetWedstrijd Reglementvan ReddingsbrigadeNederland.
De indeling in de categorie is gekoppeld aan de geboortedatumen dus de leeftijd op de dag van de wedstrijd. Hierbij is de
onderverdelingals volgt:
Categorie D
CategorieC
Categorie B
CategorieA
CategorieMasters

Um 11jaar
12 tlm 14jaar
14 tlm 18jaar
19 jaar en ouder
30 jaar en ouder

Een deelnemermet een leeftijd van 14jaar heeft de vrijheid om te kiezen of deze wil deelnemen in de B of C categorie. De
keuze dient bij inschrijvingduidelijk te worden aangegeven.

Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon tot een maximum van € 50,00 per brigade (lidmaatschap brigade
o.a. door vaststelling via zakboekjes).

Inschrijven kunt u door bijgevoegd inschrijfformulier op te sturen of een e-mail te versturen.
De inschrijving is geldig na het ontvangen van het inschrijfformulier en overmaking van het inschrijfgeld voor
woensdag 2 maart 2010 op giro 32 33 75 t.n.v. penningmeester Dordtse Reddingsbrigade o.v.v. "ILSE
Dordrecht 2011" en "Naam deelnemer en/of brigade". Meldt u zo spoedig mogelijk aan daar de organisatie
maximaal ca. 175 deelnemers kunnen toelaten. De inschrijving sluit op maandag 28 februari 2011. I.v.m.
benodigde administratie en voorbereidingen zijn inschrijvingen en wijzigingen na maandag 28 februari
2011 niet meer te verwerken.



DR.
· B.

Dordtse Reddings Brigade
Opgericht 26 juni 1956

Aangesloten bij: Reddingsbrigades Nederland

Postbus 1012, 3300 BA Dordrecht
ABN-AMRO: 50.30.99.201 t.n.v. D.R.B.

Op het inschrijfformulier (Excel formulier) dienen de persoonliike recordtijden te worden vermeld per onderdeel waaraan
wordt deelgenomen. Voor onderdelen waarvoor geen inschrijftijden worden ingevuld, worden aangemerkt dat de deelnemer
dit onderdeel niet zwemt. Indien geen persoonlijk record bekend is, maar wel aan een onderdeel wordt deelgenomen dient
een tijd van 99 min 99 sec 99 te worden ingevuld.

Het inschrijfformulier terugsturen aan:
Per Post
ORB
t.a.v. Marcel in het Veld
Postbus 1012
3300 BA Dordrecht

Of per E-mail (voorkeur)naar:m.intveld@versatel.nl

Mocht u vragen hebben dan graag deze aan voornoemd adres kenbaar maken. Mocht het zeer dringend zijn dan kunt u
bellen met dhr. A.J.Blokland (tel 078-6166326).

Nadat de inschrijving is ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk het programmaboekje met de definitieve
wedstrijdgegevens.

Onderdelen:
Categorie Masters, A en B:

1 100 m life-saver
2 100 m popduiken met zwemvliezen
3 100 m reddingswisselslag
4 50 m popduiken
5 200 m Super life-saver
6 200 m hindernis

Categorie C:
1 50 m rescue tube met zwemvliezen
2 100 m ringduiken met zwemvliezen
3 50 m reddingswisselslag
4 50 m ringduiken
5 100 m hindernis

Categorie 0:
1 50 m rescue tube met zwemvliezen
2 50 m ringduiken met zwemvliezen
3 50 m reddingswisselslag
4 50 m ringduiken
5 50 m hindernis

Wij vertrouwen erop dat velen van u zullen inschrijven voor deze ILSE wedstrijd in het nieuwe 50 m wedstrijdbad in de
Sportboulevard te Dordrecht. We zien uw inschrijving gaarne tegemoet.

Met vriendelijke gro~
Mevr. Fok
Secretaris DRB
Bijlage InscHrijfformulier ILSE Dordrecht 2011


