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Algemene informatie en huisregels 
 
Het open kampioenschap in de ILSE onderdelen van 2010 zal gehouden worden op 
zaterdag 25 september in het LACO sportcentrum te Heythuysen. De resultaten die 
tijdens deze wedstrijd behaald worden zullen, mits snel genoeg, door Reddingsbrigade 
Nederland als limiet erkend worden voor deelname aan de NK-ILSE wedstrijd. 
 
Het eerste onderdeel begint om 09:45 uur en wij verzoeken iedereen om uiterlijk 09.15 
uur aanwezig te zijn. 
 
De deelnemers en supporters dienen zelf voor een eventueel lunchpakket te zorgen. In 
de kantine is echter ook de mogelijkheid aanwezig om kleine gerechten en/of snacks te 
verkrijgen. Het nuttigen van deze snacks is alleen toegestaan in de kantine. Het is 
verboden om zich in (natte) zwemkleding in de kantine op te houden. 
 
Alle aanwezigen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de ILSE commissie, LACO 
personeel, de hoofdscheidsrechter en andere officials op te volgen. Indien de 
reglementen niet voorzien in een bepaalde situatie, beslist de hoofdscheidsrechter, 
eventueel in overleg met de ILSE commissie. 
 
Er zal gestart worden middels een fluitsignaal. Het gebruik van fluitjes is daarom niet 
toegestaan in het zwembad. 
 
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt EUR 5,00 per deelnemer tot een 
maximum van EUR 60,00 per brigade. De contactpersoon van de brigade ontvangt 
hiervan een rekening. Deze rekening dient betaald te worden voor of op de 
wedstrijddag. 
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Wedstrijdbepalingen 
 

- Deelname aan deze wedstrijden staat open voor individuele deelnemers. 
- Deelnemers in de categorieën A en B moeten minimaal in het bezit zijn van brevet 6. 
- Deelnemers in de categorieën C en D moeten minimaal in het bezit zijn van brevet 1. 
- Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een zakboekje/wedstrijdlicentie en een 

geldige gezondheidsverklaring, de ploegleider is hiervoor verantwoordelijk. 
- Bij deze wedstrijd worden oorkondes uitgereikt voor de categorieën C en D, en 

medailles voor de drie hoogst geklasseerde deelnemers in alle   categorieën. 
- Definitie van de leeftijdscategorieën, bepaald door de leeftijd van de deelnemer op de 

wedstrijddag: 
 A:  open categorie (minimale leeftijd 16 jaar) 
 B:  leeftijd 14 t/m 18 jaar 
 C:  leeftijd 12 t/m 14 jaar 
 D:  leeftijd 9 t/m 11 jaar 

- Deelnemers met de leeftijd van 14 jaar kunnen kiezen voor  
categorie B of C. 

- Alleen deelnemers die 4 of meer onderdelen gezwommen hebben, worden 
opgenomen in het eindklassement. De beste 4 onderdelen van de deelnemer tellen 
mee in het eindklassement, de overige resultaten tellen niet mee. 

- De wedstrijd wordt gezwommen in een 25 meter bad. 
- Er zijn bij dit evenement twee scheidsrechters aanwezig, een heeft de leiding over de 

C en D categorie en de ander over de A en de B. Een van deze twee scheidsrechters 
wordt aangewezen als hoofdscheidsrechter. 

- Een deelnemer kan zich alleen afmelden voor de gehele dag cq. de rest van de dag. 
- Indien een deelnemer niet tijdig aanwezig is bij de voorstart, zal er niet gewacht 

worden totdat hij/zij aanwezig is, er wordt gewoon doorgestart. 
- Voor onderdelen in de A en B categorie wordt de zogenaamde 1-startsregel 

gehanteerd. Dit betekent dat valse starts niet teruggeroepen worden en achteraf pas 
een diskwalificatie volgt. 

- Voor de C en D categorie wordt een 2-startsregel toegepast, dit betekent dat de 
eerste valse start wel teruggeroepen wordt, maar de 2e niet. 



 
ILSE Heythuysen 2010   
   

 
 

Inschrijfprocedure 
 
Inschrijven voor deze wedstrijd dient te gebeuren door het digitale inschrijfformulier op te 
sturen naar: 
Martin Teley, tel. 06 12399929, martin.teley@rbaoreven.nl 
 
 

- Omdat deze wedstrijd altijd zeer druk is, stellen wij een limiet aan het aantal 
inschrijvingen. Voor dit jaar is het maximum aantal deelnemers gesteld op 160 
deelnemers. 

- Inschrijven, afmelden en wijzigen van onderdeel is toegestaan tot zondag 12 
september 2010, 20:00 uur. 

- Bij het afmelden van deelnemers en/of wijzigen van onderdelen tussen 12 september 
20:00 uur en zondag 19 september 20:00 uur wordt een boete van EUR 2,50 per 
deelnemer opgelegd. 

- Bij het afmelden van deelnemers na 19 september 20:00 uur wordt een boete van 
EUR 5,- per deelnemer opgelegd. 

- Wanneer een deelnemer niet gestart is zonder afmelding bij de aanmeldingsbalie 
en/of de voorstart, zal er een boete opgelegd worden van EUR 10,-. Wanneer er 
sprake is van het missen van een start door een jeugdige deelnemer, zal er overlegd 
worden met de ploegleider. 

- Bij inschrijving gaat de deelnemende brigade akkoord met alle regels en 
procedures met betrekking tot de inschrijvingen en deelname. 
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