
 
 
Wedstrijdbepalingen 
 
 
- Tijdens deze wedstrijd wordt het nationale wedstrijdreglement gebruikt, zoals 

vastgesteld door de Commissie Breedtesport. Dit wedstrijdreglement is gebaseerd 
op het ILS Competition Manual version 2009. 

- Alle deelnemers moeten op de dag van de wedstrijd minimaal de leeftijd van 14 jaar 
hebben bereikt. 

- Alle deelnemers moeten in principe lid zijn van een reddingsbrigade. 
- Nederlandse deelnemers moeten minimaal in bezit zijn van brevet 6 of lifesaver 1. 
- In het geval van buitenlandse deelname moet de deelnemer in bezit zijn van een 

vergelijkbaar diploma van de buitenlandse nationale reddingssport federatie.  
- Een deelnemer dient in bezit te zijn van een zakboekje en/of een wedstrijdlicentie en 

een geldige gezondheidsverklaring. De trainer/coach is hiervoor verantwoordelijk en 
tekent hiervoor een vrijwaringsverklaring. 

- In het geval van buitenlandse deelname betekent dit dat de deelnemer in bezit moet 
zijn van vergelijkbare verklaringen van de buitenlandse nationale reddingssport 
federatie. 

- De uitslagen per onderdeel zullen alleen digitaal beschikbaar zijn. 
- Bij deze wedstrijd zullen er twee klassementen worden opgemaakt en twee awards 

worden uitgereikt. Alleen de winnaars ontvangen hiervoor een prijs. 
o Beste prestatie junioren/senioren gemixt. Deze klassementen worden 

opgemaakt over het beste puntentotaal op één willekeurig onderdeel van 
alle deelnemers, meisjes/dames en jongens/heren door elkaar. 

o Rookie award junioren/senioren gemixt. Deze awards wordt uitgereikt door 
een jury, bestaande uit leden van de organisatie. Alleen Nederlandse 
deelnemers komen in aanmerking. Over de uitslag van deze awards kan 
geen protest worden ingediend. 

- De series worden ingedeeld naar inschrijftijd als directe finales. 
- De wedstrijd wordt gezwommen in een 50 meter bad.  
- De gezwommen tijden worden op 2 cijfers achter de komma geregistreerd. 
- Elke deelnemende vereniging is verplicht een aantal officials mee te nemen naar 

gelang het aantal deelnemers van die vereniging. 
o 2-6 deelnemers: 1 official 
o 7-12 deelnemers: 2 officials 
o 13+ deelnemers: 3 officials 

Tevens moet de bevoegdheid van de official(s) vermeld worden bij aanmelding. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Inschrijfprocedure 
 
 
- De uiterste inschrijfdatum is 14 augustus 2011. Na deze datum kan niet meer 

aangemeld of gewijzigd worden. 
- Voor afmeldingen die na 14 augustus binnenkomen, wordt het inschrijfgeld niet 

kwijtgescholden. Sporters die niet aan de start verschijnen zonder zich afgemeld te 
hebben, ontvangen bovendien een boete van € 5,- per onderdeel. 

- Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt: 
o € 3,- voor 1 onderdeel 
o € 5,50 voor 2 onderdelen 
o € 7,50 voor 3 onderdelen 
o € 2,- voor elk extra onderdeel 

- Kan een vereniging geen of niet genoeg officials meebrengen, dan moet er een extra 
inschrijfbedrag van € 15,- per ontbrekende official betaald worden. 

- Voor het inschrijfgeld ontvangt de ploegleider een digitale factuur met 
betalingsgegevens. De factuur dient betaalt te zijn voordat de wedstrijd aanvangt, 
anders volgt uitsluiting. Betaling op de wedstrijddag is toegestaan. 

 


