
 

 

Aan alle bondsleden 
 
ons kenmerk : 2016 – 06 AT LW 
datum  : 14 maart 2016 
onderwerp : RedNed Pool Meeting 
 
 
Geachte bondsleden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de RedNed Pool Meeting. 
 
De wedstrijd worden gehouden op: 
 
        Zaterdag 14 mei  in het Pieter van de Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven 
 
De wedstrijd begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
Meer informatie vindt u t.z.t. op de website www.rednedlifesavingsport.nl. 
 
Categorieën: 
JUNIOREN 
Voor junioren zwemmen diegene die geboortejaar 1998 t/m 2001 hebben. 
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemmend redder 4 of brevet 5 van 
Reddingsbrigade Nederland.  
 
SENIOREN 
Voor senioren zwemmen diegene met geboortejaar 2000 of eerder. 
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemmend redder 4 of brevet 5 van 
Reddingsbrigade Nederland.  
 
MASTERS 
Voor senioren zwemmen diegene met geboortejaar 1986 of eerder. 
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemmend redder 4 of brevet 5 van 
Reddingsbrigade Nederland.  
   
Inschrijven kan via het Splash inschrijfformulier, deze is te downloaden vanaf de website 
www.rednedlifesavingsport.nl .  
Dit dient per email uiterlijk 1 mei 2016 in ons bezit te zijn, email adres: 
redned.lifesavingsport@gmail.com. 
Meer gegevens over de wedstrijd worden u na inschrijving middels een programmafolder 
toegezonden.  
Voor deelname aan deze wedstrijd is een inschrijfgeld van  € 8,- per individuele deelnemer 
verschuldigd, bij inschrijving over te maken op bankrekening NL64 INGB 0792 3981 73, t.n.v.  
T.H.E. Sligchers te Echt ovv RedNed Pool Meeting en brigadenaam.  
 
Uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijd dient het inschrijfgeld bijgeschreven te zijn op de rekening.  
Indien dit niet het geval is wordt de ploeg van deelname aan deze wedstrijd uitgesloten. 
 
In afwachting van uw inschrijving, met vriendelijke groeten,  
 
Programmaraad Nationale Evenementen 
redned.lifesavingsport@gmail.com 
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Wedstrijdonderdelen: 
 
  50 m Manikin Carry 
200 m Super Lifesaver 
100 m Manikin Tow with Fins 
100 m Rescue Medley 
100 m Manikin Carry with Fins 
 
 
De onderdelen staan uitvoerig beschreven in de laatste editie van het ILS Competition Rule Book. 
Dit is te vinden op www.rednedlifesavingsport.nl  of www.ilsf.org/lifesaving-sport/rules  
 
Deelname 
Atleten mogen aan maximaal 4 individuele onderdelen deelnemen. 
 
Klassementen 
Er zijn voor deze wedstrijd geen prijzen beschikbaar.  
De uitslagen zullen digitaal gepubliceerd worden. 
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