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WEDSTRIJDBEPALINGEN 

 
Reglement: 

Tijdens deze wedstrijd wordt de laatste versie van het nationale wedstrijdreglement gebruikt, zoals  
vastgesteld door de Commissie Breedtesport, Reddingsbrigade Nederland.  

 

Team eisen: 
Deelname aan deze wedstrijden staat open voor een team bestaande uit minimaal 4 en maximaal 6 leden. 

Teams worden ingedeeld op basis van hun geboortejaar: 
- Aspiranten E 2010 t/m 2009   zwemdiploma B van het NRZ-NPZ 

- Aspiranten D 2008 t/m 2006   Brevet 1 of Junior Redder 2 
- Aspiranten C 2005 t/m 2003   Brevet 3 of Zwemmend Redder 1 

 

Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een Sportlink nummer (in te vullen in Splash). Bij het Sportlink 
nummer dient het laatst behaalde diploma te ingevuld. Mocht deze niet compleet zijn, neem dan contact op met 

de organisatie.  
De verenging dient in het bezit te zijn van een geldige vrijwaringsverklaring, de ploegleider is hiervoor 

verantwoordelijk. Deze worden bij de inschrijving en aanmelding gecontroleerd. 

 
Overige bepalingen: 

Elke brigade verzorgt zelf voor haar team een reddingstuigje. Door de organisatie worden deze niet ter 
beschikking gesteld. 

Bij valse starts tijdens de wedstrijden geldt de volgende regeling: 
De veroorzaker van de valse start, of diegene die de valse start provoceert, krijgt daarvoor strafpunten. Dit geldt 

vanaf de tweede valse start. De hoogte van de straf loopt bij iedere herhaling op.  

De wedstrijd wordt gezwommen in een 25 meter bad. 
Alle onderdelen tellen mee voor het eindklassement. 

Voor het indienen van een protest dient er 20 euro te worden voldaan. Bij het toekennen van het protest 
worden deze terugbetaald, anders vervalt het geld aan de organiserende instantie. 

 

Onderdelen: 
 

Aspiranten E:   
4 x 25 m Ringvervoeren 

4 x 25 m Wisselslagestafette 

4 x 25 m Estafette met zwemvliezen 
 
 
Aspiranten D:   
4 x 25 m Ringvervoeren 
50 m Ring-duiken voor ploegen 

4 x 25 m Wisselslagestafette 

4 x 30 m Lijnredding 
   

 

 
 
 
 
 
 
Aspiranten C: 
4 x 25 m Popvervoeren 
50 m Pop-duiken voor ploegen 

4 x 50 m Wisselslagestafette 

4 x 50 m Lijnredding 
 

 

 


