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Uitnodiging BeNe Cup / NL Pool 
 
De organisatie van de BeNe Cup nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de tweede BeNe Cup / NK Pool. 
De wedstrijden zijn op zaterdag 15 en zondag 16 november 2014 in het Pieter van den Hoogenband Zwemcentrum te 
Eindhoven. De 6 individuele en 4 team onderdelen worden verdeeld over beide wedstrijddagen. 
 
Het plan voor deze wedstrijd is geboren uit de behoefte om buitenlandse teams de mogelijkheid te bieden om in 1 
week aan 2 mooie competities deel te nemen en het niveau van de bestaande wedstrijd in Nederland te verhogen via 
een kwalitatief hoogstaande wedstrijd. 
De wedstrijd wordt één week voor de European Pool Cup (Deutschlandpokal, te Warendorf) georganiseerd zodat 
teams vanuit andere landen aan twee wedstrijden kunnen deelnemen met 1 verplaatsing.  
Internationale teams kunnen in Eindhoven trainen in technologisch hoogstaande trainingsvoorzieningen voordat ze 
naar Warendorf afreizen. 
Tevens is dit de wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap Pool individueel. Hiervoor kunnen alleen sporters van 
Nederlandse brigades in aanmerking komen. 
 
Wedstrijdonderdelen: 
200m obstacle swim  
4 x 50m obstacle relay 
50m manikin carry 
4 x 25m manikin relay 
100m manikin tow with fins 
100m manikin carry with fins 
100m rescue medley 
4 x 50m rescue medley relay 
200m super life saver 
Line throw. 
 
Leeftijdscategorieën: 
B: Junioren geboortejaar 1999 - 1996 
A: Open categorie vanaf geboortejaar 1998  
M: Masters geboortejaar 1984  
 
Aanmelding via het digitale aanmeldingsformulier te vinden op: www.breedtesport.eu.  
Informatie over verblijf en andere faciliteiten is op aanvraag beschikbaar.  
Neem contact met ons op als er wensen zijn m.b.t. verblijf, maaltijden of trainingsfaciliteiten: 
stuur een email naar: rednedbenecup@gmail.com 
 
Meer informatie in de hierna volgende wedstrijdbepalingen. 
 
Hopelijk ontmoeten we elkaar bij de tweede  BeNe Cup 2014 in Eindhoven. 
 
 
Reddingsbrigade Nederland 
Vlaamse Redding federatie 
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Wedstrijdbepalingen 
 
Deelname en klassementen 

 Voor de A-B-M groep mag er per nationaal team of brigade/club één ploeg worden ingeschreven bij de open 
categorie en één ploeg bij de junioren die ook deelnemen aan de estafettes. Zo’n ploeg bestaat uit maximaal 6 
dames en 6 heren. Individueel mogen brigades/clubs onbeperkt deelnemers inschrijven.  

 De individuele score van leden van clubteams die starten voor een Nationale team tellen ook mee voor de score 
van het clubteam. Namen moeten vooraf gemeld zijn door het clubteam.  

 Atleten mogen aan alle (6) individuele onderdelen deelnemen. 

 Het klassement van de BeNe Cup wordt opgemaakt als volgt: 
o Per onderdeel krijgt de atleet punten volgens de DLRG-tabellen (gekoppeld aan de Wereldrecords) 

die zijn te vinden op http://lifesaving.nl. 
o Individueel tellen de scores van de beste vier onderdelen. 
o Voor het ploegen klassement tellen de scores van de beste vier individuele deelnemers per team en 

de scores van de estafettes. 
o De BeNe-Cup kent een team klassement en een wisselbeker voor de nummer 1 van de landenteams.  
o Daarnaast zijn er individuele klassementen opgemaakt uit de beste 4 onderdelen.  

 Het klassement voor het Nationaal Kampioenschap wordt opgemaakt als volgt: 
o Individueel tellen de scores van de beste vier onderdelen. 
o Er is een klassement voor Junioren, Senioren en Masters. 
o Alleen Nederlandse atleten komen voor dit klassement in aanmerking. 

 Inschrijfgelden: 10 Euro per deelnemer voor de BeNe Cup / NK Pool  

 Inschrijven tot uiterlijk 08 november 2014. Inschrijfgelden overmaken uiterlijk 13 november 2014. Als de 
inschrijfgelden niet zijn voldaan, kan er niet gestart worden op de wedstrijddagen. 

 De regels van het ILSE reglement 08.03 gelden voor de BeNe Cup / NK Pool. 
 
 
Gebruik het inschrijfformulier op onze website en zie daar ook aanvullende informatie:  
www.breedtesport.eu  
 
 

 
  

Links: Pieter van den Hoogenband Stadion Eindhoven 
Rechts: Inno Sport Lab Eindhoven 
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