Nederland
Commissie Breedte Sport
Aan alle reddingsbrigades
Uitnodiging NK’s estafettewedstrijden zwemmend redden
Echt, februari 2012

Geachte bondsleden,
Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de Nederlandse kampioenschappen zwemmend redden voor
aspiranten, junioren en senioren. De wedstrijden voor de aspiranten en junioren worden gehouden op
zaterdag 14 April 2012 en voor de senioren op zondag 15 April 2012 in het 25 meter zwembad van
Oss. Beide dagen begint het inzwemmen om 12.30 uur en zal de prijsuitreiking om 17.00 uur
plaatsvinden.

ASPIRANTEN
Voor de aspiranten geldt als leeftijdslimiet dat de deelnemer op de wedstrijddag minstens 8 jaar oud moet
zijn en niet ouder dan 11 jaar mag zijn. Een meisjes- en/of jongens- en/of gemengde ploeg mag uit
maximaal 6 deelnemers bestaan. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van minstens brevet 1 of junior
redder 3 van Reddingsbrigade Nederland. Deelnemers mogen slechts voor één ploeg zwemmen.
JUNIOREN
Voor de junioren geldt als leeftijdslimiet dat de deelnemer op de wedstrijddag niet ouder dan 14 jaar mag
zijn. Een meisjes- en/of jongensploeg mag uit maximaal 6 deelnemers bestaan. De deelnemers dienen in het
bezit te zijn van minstens brevet 3 of zwemmend redder 1 van Reddingsbrigade Nederland. Gemengde teams
mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
SENIOREN
Voor senioren moet de deelnemer op de wedstrijddag minstens 15 jaar oud zijn.
Een dames- en/of herenploeg mag uit maximaal 6 deelnemers bestaan. De deelnemers dienen in het bezit te
zijn van minstens brevet 6 of junior lifesaver 1 van de Reddingsbrigade Nederland. Gemengde teams mogen
niet deelnemen aan deze wedstrijd.
Meer gegevens over de wedstrijd worden u na aanmelding middels een programmafolder toegezonden. De
omschrijvingen van de estafette-onderdelen zijn nu bijgevoegd.
Uw inschrijving dient uiterlijk 7 april a.s. in het bezit te zijn van:

Theo Sligchers
Wilhelminalaan 69
6101 JD Echt
Theo@breedtesport.eu
Bij bestuursbesluit is vastgesteld dat bij deelname aan deze wedstrijd een inschrijfgeld van 20,00 euro per
deelnemende ploeg (dus per meisjes- jongens- gemengde- dames- of herenploeg) wordt verlangd, bij
inschrijving over te maken op bankrekening 59.53.634, t.n.v. Th. Sligchers te Echt.
Uiterlijk 4 dagen voor de wedstrijd dient het inschrijfgeld bijgeschreven te zijn op de rekening van de CBS te
Echt. Indien dit niet het geval is wordt de ploeg van deelname voor het NK uitgesloten
Wij vertrouwen erop dat velen van u zullen inschrijven voor deze wedstrijd.
In afwachting van uw inschrijving, met vriendelijke groeten,
namens de commissie breedte sport,
Th. Sligchers

Nederland
Commissie Breedte Sport
OMSCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJDONDERDELEN ASPIRANTEN
1. 4 X 25 METER VERVOERSESTAFETTE MET DUIKRING
Start in het water, een hand aan de ring, een hand aan de kant. De zwemmers tikken bij het keerpunt (na 25
meter) eerst aan geven daarna de ring over aan de volgende. De vierde zwemmer tikt aan het einde met een
hand aan.
Gezwommen wordt in rugligging; ring wordt tot wisselvak met twee handen vastgehouden.
2. 4 X 25 METER WISSELSLAGESTAFETTE
Start: eerste zwemmer te water, de overigen met startsprong.
1e zwemmer: enkelvoudige rugslag met stokje
2e zwemmer: vrije slag
3e zwemmer: schoolslag (ogen boven water)
4e zwemmer: vrije slag met zwemvliezen
3. RINGDUIKEN VOOR PLOEGEN VAN 4 PERSONEN
De eerste zwemmer start met hurksprong en zwemt met de ogen boven water naar de 25m-lijn. Daar ligt een
duikring op de bodem (diepte tussen 1.60 en 2.40m.). Nummer 1 duikt deze ring op (duiken toegestaan vanaf
20m.) en zwemt met de ring terug naar de 20m-lijn. Drie helpers starten meteen na nummer 1 (startsprong,
vrije slag). Zij zwemmen naar de 20m-lijn en wachten daar op nummer 1. Redder en helpers vormen een
geheel als no. 1 bij de helpers op 20m arriveert, door elkaar in kopgreep vast te houden. Bij de finish tikt de
voorste zwemmer aan.
4. 4 X 25 METER ESTAFETTE MET ZWEMVLIEZEN
Start met startsprong.
Iedere deelnemer zwemt 25 meter vrije slag met zwemvliezen.
Verliest iemand een zwemvlies dan dient te worden doorgezwommen. Hiervoor worden geen strafseconden
berekend.
Zwemvliezen mogen inclusief de voet niet langer dan 65 cm zijn en 22 cm breedt.
De zgn. Fibervinen zijn bij de aspiranten niet toegestaan.
5. 4 X 30 METER LIJNREDDING MET TUIGJE VOOR 4 PERSONEN
Start met startsprong, vrije slag. Iedere zwemmer mag slechts eenmaal zwemmen en eenmaal trekken.
Tijdens het zwemmen moet het tuigje om beide schouders zitten. Is dit niet het geval dan moet men dit eerst
herstellen en mag men daarna pas doorgaan. Bij de wissel behoeft niet te worden aangetikt.
De redders nemen vanaf de 15m lijn een stokje mee terug dat op een lijn liggend wordt vastgehouden door
een ploeggenoot. Dit stokje dient met 2 handen te worden vastgehouden, boven het wateroppervlak. De
redders mogen het stokje ten vroegste 2 meter voor de kant loslaten.
Iedere brigade moet een plat reddingstuigje meebrengen.
Een uitgebreidere beschrijving van de onderdelen is opgenomen in het Wedstrijdreglement
2011, welke vanaf 25 februari 2011 te downloaden is van WWW.Breedtesport.EU
De beste vier onderdelen tellen mee voor het eindklassement!!

LET OP:
Sinds 2010 kunnen er aspiranten deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap.
Bij de aspiranten is er een aparte categorie voor de gemengde ploegen (bij ieder onderdeel dient
er gemengd gestart te worden), met dus ook een aparte prijsuitreiking: Het totaalklassement
aspiranten zal uit de 2 beste aspirantenploegen bestaan!! (jongens en/of meisjes en/of
gemengd) Het totaalklassement op zondag (asp., jun., en sen.) zal uit 6 ploegen bestaan. (De
beste twee ploegen van de aspiranten en jongens en meisjes junioren, dames en heren
senioren.)

Nederland
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OMSCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJDONDERDELEN JUNIOREN
1. 4 X 25 METER VERVOERSESTAFETTE MET DUIKPOP
Start in het water, een hand aan de pop, een hand aan de kant. Bij overnames dient de deelnemer
eerst de kant aan te tikken. Dan mag de pop worden overgegeven. Die vierde zwemmer tikt aan het
einde met één hand aan. Poppen zijn tot aan de nek gevuld met water.
2. 4 X 50 METER WISSELSLAGESTAFETTE
Start: eerste zwemmer te water, de overigen met startsprong.
1e zwemmer: enkelvoudige rugslag met stokje (stokje tussen de handpalmen)
2e zwemmer: vrije slag
3e zwemmer: schoolslag (ogen boven water)
4e zwemmer: vrije slag met zwemvliezen (zwemvliezen, inclusief voet, niet langer dan 65 cm en niet
breder dan 22 cm)
3. 4 X 50 METER TORPEDOBOEIESTAFETTE
Start met startsprong.
1e zwemmer: 50 meter vrije slag
2e zwemmer: 50 meter vrije slag met zwemvliezen
3e zwemmer: 50 meter vrije slag met torpedoboei
4e zwemmer: 50 meter vrije slag met zwemvliezen; een drenkeling vervoeren met de torpedoboei
Als de drenkeling de 5-meter lijn passeert moet de lijn van de torpedo gespannen zijn.
4. POPDUIKEN VOOR PLOEGEN
De eerste zwemmer start met hurksprong en zwemt met de ogen boven water naar de 25m-lijn. Daar
ligt een duikpop op de bodem. Nummer 1 duikt deze pop op (duiken toegestaan vanaf 20m.) en
zwemt met de pop terug naar de 20m-lijn.
Drie helpers starten meteen na nummer 1 (startsprong, vrije slag). Zij zwemmen naar de 20m-lijn en
wachten daar op nummer 1. Redder en helpers vormen een geheel als no. 1 bij de helpers op 20m.
arriveert, door elkaar in kopgreep vast te houden. Zij zwemmen in formatie terug naar de startzijde.
Bij de finish tikt de voorste zwemmer aan.
5. 4 X 50 METER DUIKESTAFETTE
Start met startsprong.
Iedere zwemmer zwemt 15 meter onder water gevolgd door 35 meter schoolslag.
De 15-meter-lijn wordt duidelijk op de bodem gemarkeerd. Komt een deelnemer voor de 15-meter-lijn
boven water dan dient hij/zij opnieuw te duiken en onder water verder te zwemmen.
6. 4 X 50 METER LIJNREDDING MET TUIGJES
Start met startsprong, vrije slag.
Iedere zwemmer mag slechts eenmaal zwemmen en eenmaal trekken. Tijdens het zwemmen moet
het tuigje om beide schouders zitten. Is dit niet het geval dan moet men dit eerst herstellen en mag
daarna pas doorgaan. Bij de wissel behoeft niet te worden aangetikt.
Na 25 meter zwemmen dienen de redders een stokje mee te nemen (als pseudo-drenkeling). De
redders mogen het stokje ten vroegste 2 meter voor de kant loslaten.
Iedere brigade moet een plat reddingstuigje meebrengen.
Een uitgebreidere beschrijving van de onderdelen is opgenomen in het
Wedstrijdreglement 2011, welke vanaf 25 februari 2011 te downloaden is van
WWW.Breedtesport.EU
De beste vijf onderdelen tellen mee voor het eindklassement!!
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OMSCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJDONDERDELEN SENIOREN
1. 4x50m HINDERNISZWEMMEN
Start met startsprong, slag naar keuze. De hindernissen worden gevormd door hekjes die 70cm diep
in het water liggen op 12,5m. De deelnemers moeten onder die hekjes doorduiken.
2. 4x25m VERVOERSESTAFETTE MET DUIKPOP
Start in het water, een hand aan de pop, een hand aan de kant. Bij overnames dient de deelnemer
eerst de kant aan te tikken. Dan mag de pop worden overgegeven. Die vierde zwemmer tikt aan het
einde met één hand aan. Poppen zijn volledig gevuld met water.
3. 50m POPDUIKEN VOOR PLOEGEN VAN 4 PERSONEN
De eerste zwemmer start met hurksprong en zwemt met de ogen boven water naar de 25m-lijn. Daar
ligt een duikpop op de bodem. Nummer 1 duikt deze pop op (duiken toegestaan vanaf 20m.) en
zwemt met de pop terug naar de 20m-lijn.
Drie helpers starten meteen na nummer 1 (startsprong, vrije slag). Zij zwemmen naar de 20m-lijn en
wachten daar op nummer 1. Redder en helpers vormen een geheel als no. 1 bij de helpers op 20m.
arriveert, door elkaar in kopgreep vast te houden. Zij zwemmen in formatie terug naar de startzijde.
Bij de finish tikt de voorste zwemmer aan.
4. 4x50m REDDINGSESTAFETTE
Start met startsprong.
1e zwemmer 50m. vrije slag
2e zwemmer 50m enkelvoudige rugslag met stokje
3e zwemmer 50m vervoeren van zwemmer 2
4e zwemmer 50m vrije slag met zwemvliezen
5. 4x50m TORPEDOBOEI-ESTAFETTE
Start met startsprong.
1e zwemmer 50m vrije slag,
2e zwemmer 50m vrije slag met vliezen,
3e zwemmer 50m vrije slag met een torpedoboei om
4e zwemmer 50m vrij slag met zwemvliezen; een drenkeling vervoeren met de torpedoboei.
Als de drenkeling de 5-meter lijn passeert moet de lijn van de torpedo gespannen zijn.
6. LIJNREDDING MET TUIGJES VOOR 4 PERSONEN
Start met startsprong, vrije slag.
Iedere zwemmer mag slechts eenmaal zwemmen en eenmaal trekken. Tijdens het zwemmen moet
het tuigje om beide schouders zitten. Is dit niet het geval dan moet men dit eerst herstellen en mag
daarna pas doorgaan. Bij de wissel behoeft niet te worden aangetikt.
Na 25 meter zwemmen dienen de redders een stokje mee te nemen (als pseudo-drenkeling). De
redders mogen het stokje ten vroegste 2 meter voor de kant loslaten.
Iedere brigade moet een plat reddingstuigje meebrengen.
Een uitgebreidere beschrijving van de onderdelen is opgenomen in het
Wedstrijdreglement 2011, welke vanaf 25 februari 2011 te downloaden is van
WWW.Breedtesport.EU
De beste vijf onderdelen tellen mee voor het eindklassement!!
Inschrijfformulier vindt U op www.Breedtesport.EU

