Uitnodiging EHaD-wedstrijd 2019

Beste mede-EHaD’ers,
De Reddingsbrigade Nederweert houdt haar jaarlijkse EHaD-wedstrijd. Op maandag 22 april (tweede paasdag)
van 11.00 uur tot 18.00 uur, in het zwembad ‘Laco sportcentrum’ te Nederweert.
We willen graag junioren- en seniorenteams uitnodigen voor deze wedstrijd.
De deelname-eisen voor juniorenteams luiden als volgt:
• Junioren moeten op de wedstrijddag 14 jaar of jonger zijn.
• Junioren moeten in het bezit zijn van zwemmend redder 1 of middels dispensatie toegelaten
worden.
• Voor de seniorploegen geldt geen diploma-eis, wel in bezit van geldig zwemdiploma.
Zij zullen worden beoordeeld op het niveau van lifesaver 1.
Er geldt een ploegenlimiet voor deze wedstrijd. In totaal is er ruimte voor 24 seniorenploegen en 8
juniorenploegen. Iedere brigade kan één seniorenteam en één juniorenteam aanmelden. Het is mogelijk
voor een brigade om een tweede senioren- of juniorenteam aan te melden, maar deze kunnen enkel
meedoen als het limiet niet overschreden wordt. Als een tweede team mee kan doen, dan krijgt de
brigade hier twee weken voor de wedstrijd bericht over. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Dit jaar wordt de wedstrijd verdeeld in twee rondes van ieder 3 minuten. Alle ploegen doen aan beide
rondes mee.
Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is € 15,- per ploeg, met een maximum van € 25,- per brigade.
Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met:
Sander van Gog
+316-51533213

EHaDwedstrijdnederweert@hotmail.com

De wedstrijd is aangemeld voor de Nationale Competitie 2019. Meer informatie volgt in het boekje.
De EHaD-wedstrijd belooft weer fantastisch te gaan worden, dus schrijf je snel in!
Met vriendelijke groeten,
Namens EHaD-commissie van de Reddingsbrigade Nederweert,
Sander en Maurice

Zie het inschrijfformulier op het tweede blad. Het inschrijfformulier terugsturen vóór 12 april 2019.
Bij inschrijving graag € 15,- of € 25,- overmaken vóór 12 april 2019 naar:
Reddingsbrigade Nederweert
IBAN nummer: NL80 RABO 01355 12 077
o.v.v. naam brigade, aantal ploegen, EHaD Nederweert 2019

Inschrijfformulier EHaD-wedstrijd
2e paasdag Nederweert 2019
A.u.b. volledig invullen om onze gegevens up to date te houden
Brigade
Contactpersoon
Adres
Postcode, plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aantal seniorenploegen*
Aantal juniorenploegen*

0

1

2

0

1

2

Opmerkingen

*Omcirkelen wat van toepassing is

Het inschrijfformulier terugsturen vóór 12 april 2019 naar:
Reddingsbrigade Nederweert
p/a Sander van Gog
Hennesweg 49, 6035 AD OSPEL
EHaDwedstrijdnedeweert@hotmail.com
Bij inschrijving graag €15,- of €25,- overmaken vóór 12 april 2019 naar:
Reddingsbrigade Nederweert
IBAN nummer: NL80 RABO 01355 12 077
o.v.v naam brigade, aantal ploegen, EHaD Nederweert 2019

