
ANNEX – DISKWALIFICATIE CODES (June-2019) 
 

OCEAN EVENTS  

1. A competitor who fails to comply with the starter’s commands 
within a reasonable time. 

All Events 

2. A competitor who, after the starter’s first command, disturbs 
others in the race through sound or otherwise may be 
disqualified (or eliminated in Beach Flags) 

All Events 

3. A competitor who picks up or blocks more than one baton. Beach Flags 

4. Failure to complete the course as defined and described. All Events 

 

 

 

 

SERC EVENTS  

5. Receiving outside assistance, direction, or advice. SERC 

6. Taking any telecommunication device into the security area. SERC 

7. Using of any equipment not provided as part of the 
competition. 

SERC 

8. Competitors who verbally or physically abuse a victim may be 
assigned a penalty or disqualified 

SERC 

 

 

 

 

NEDERLANDSE ONDERDELEN / Dutch Events  

100. Stokje/Ring wordt niet met twee handen vastgehouden of 
      langer dan 5 sec onder water gehouden. 

Wisselslagestafette, 
Reddingsestafette, 
Lijnredding, 
Popduiken voor 
ploegen 

101. Verlaten van rugligging door 3e zwemmer. Reddingsestafette 

102. 4e zwemmer laat de kant te vroeg los. Reddingsestafette 

103. Drenkeling niet in gestrekte rugligging / correcte 
      vervoersgreep. 

Wisselslagestafette, 
Reddingsestafette 

104. Doorhaal bij enkelvoudige rugslag. Reddingsestafette 

105. Tuigje niet om beide armen na passeren van 10 mtr lijn. Lijnredding 

106. Stokje door 1e, 2e en 3e zwemmer te vroeg losgelaten (buiten 
       5 mtr vak). 

Lijnredding 

107. 4e zwemmer heeft stokje niet vast bij de finish. Lijnredding 

108. Met meer personen de lijn inhalen. Lijnredding 

109. Zwemmer tijdens het terugtrekken niet in rugligging. Lijnredding 

110. Zwemmer pakt tijdens het terugtrekken de lijn vast. Lijnredding 

 
 
 
 
 

 



 
 

NEDERLANDSE ONDERDELEN / Dutch Events  

111. Pop onder water. 
Popduiken voor 

ploegen 

112. 1e zwemmer niet met hoofd boven water bij de 5 mtr lijn. 
Popduiken voor 

ploegen 

113. Helpers in vak van 20-25 mtr. 
Popduiken voor 

ploegen 

114. Vroegtijdig verbreken van de formatie. 
Popduiken voor 

ploegen 

115. Bij vervoeren, geen kopgreep. 
Popduiken voor 

ploegen 

116. Te vroeg bovenkomen en bovenwater doorzwemmen. Duikestafette 

117. Te lang onder water door zwemmen. Duikestafette 

118. Niet met 2 handen zichtbaar aantikken bij keerpunt en/of 
      finish. 

Wisselslagestafette 

  

 

 


