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Geachte heer/mevrouw,
Namens Lifesaving Shop en de Dr. A. Stavermanbrigade bent u van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan de eerste editie van Lifesaving Event Flushing 2019, het eerste ocean event aan de
Vlissingse kust.
De wedstrijd wordt gehouden op:
Zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2019
op het Badstrand gelegen aan Boulevard Evertsen te Vlissingen.
Meer informatie over dit evenement is te vinden op www.lifesavingshop.nl/LEF

Wedstrijdinformatie
Leeftijdscategorieën
Voor de wedstrijden worden 2 leeftijdscategorieën gehanteerd. De indeling van de categorieën
wordt gebaseerd op de leeftijd die de deelnemer heeft tijdens het evenement.
CATEGORIE 1:
Junioren tussen de 9 en 14 jaar oud. Minimaal in bezit zijn van het diploma Junior Redder 2.
CATEGORIE 2:
Senioren tussen de 15 jaar en 35 jaar oud. Minimaal in bezit zijn van het diploma
Zwemmend Redder 2
Onderdelen
De onderdelen worden hieronder per leeftijdscategorie weergegeven.
CATEGORIE 1
Individueel:
Beach Flags
Beach Sprint
Beach Run 1km
Surf Race
Board Race*

Team:
Rescue Tube Rescue
Board Rescue
Beach Relay

CATEGORIE 2
Individueel:
Beach Flags
Beach Sprint
Beach Run 2km
Surf Race
Board Race*
Surf Ski Race*
Oceanman/Oceanwoman*

Team:
Rescue Tube Rescue
Board Rescue
Beach Relay
Oceanman/
Oceanwoman Relay*

*Let op! Bij deze onderdelen wordt afgeweken van het officiële ILS wedstrijdreglement. De reden
hiervoor is beperkte ruimte in het zeewater i.v.m. de vaargeul.
Het officiële ILS wedstrijdreglement waarin elk onderdeel beschreven staat is te vinden op
www.ilsf.org/lifesaving-sport/rules/
Programma
Een meer gedetailleerd programma en tijdsplan krijgt u uiterlijk 2 augustus toegestuurd na
inschrijving.

Registratie
Inschrijven
Inschrijven kan gedaan worden via het meegeleverde inschrijfformulier. Dit formulier moet u zo
spoedig mogelijk, uiterlijk voor 1 juli 2019, opsturen naar het volgende emailadres:
lef@lifesavingshop.nl
Inschrijfkosten
De inschrijfkosten bedragen €15,- per individuele deelnemer. Het is ook mogelijk om het gehele
bedrag van het team in één keer overmaken. Gelieve dit bedrag na inschrijving overmaken naar het
volgende rekeningnummer:
IBAN: NL85 KNAB 0256 8096 58
BIC CODE: KNABNL2H
Naam ontvanger: Lifesaving Shop
Graag bij het overmaken het volgende in de omschrijving/mededeling/opmerkingen zetten:
Voor individuele inschrijving: ‘’LEF 2019 + naam deelnemer’’
Voor teams: ‘’LEF 2019 + naam team/club en aantal deelnemers’’
Het inschrijfgeld moet uiterlijk 1 augustus bijgeschreven staan op de rekening. Is dit niet het geval,
dan wordt de deelnemer of het team van deelname voor LEF 2019 uitgesloten.
Voorwaarden inschrijving
-

Zakboekje KNBRD mee nemen
Deelnemers kunnen zich voor elk onderdeel inschrijven.
Elke deelnemer moet lid zijn van een ILS erkende Lifesaving Club.
Als een team uit beide geslachten bestaat, dan wordt het geplaatst in de herencategorie.
Een club kan meerdere teams registreren, maar per onderdeel kan een deelnemer maar voor
1 team uitkomen.

Algemene informatie
Materialen
Deelnemers worden verzocht eigen materiaal zoals ski’s en boards mee te nemen.
Er is geen mogelijkheid om het materiaal in de nacht van zaterdag op zondag achter te laten op het
wedstrijdterrein.
Voorzieningen
Toiletten en drinkwater zijn bij strandpaviljoen Pier 7 aanwezig.
Officials
Wij vragen u, indien mogelijk, eigen officials mee te nemen om zo een goed verloop van de
wedstrijden te garanderen. Als u een official meeneemt, kunt u dit aangeven op het
inschrijvingsformulier.

Parkeren
Als u een aanhanger mee neemt, dan kan die gratis op de zaterdag en de zondag geplaatst worden
op de parkeerplaats gelegen aan de President Rooseveltlaan. Echter kunnen de aanhangers niet in de
nacht van zaterdag op zondag blijven staan, u dient uw aanhanger na afloop van het evenement op
de zaterdag weer mee te nemen naar uw verblijfplaats.
De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen waar de auto geparkeerd kan worden zijn als volgt:
- Tevens kunt u ook gratis parkeren in de nabijgelegen woonwijken
- Parkeerplaats President Rooseveltlaan. Betaald parkeren van 9.00-18.00
- Parkeervakken in de Kenau Hasselaarstraat. Betaald parkeren van 9.00-21.00
- Parkeervakken op de hele Boulevard. Betaald parkeren van 9.00-18.00
- Parkeerplaats Cinecity. Betaald parkeren van 9.00-21.00
Betaald parkeren geld op zaterdag en zondag en bedraagt €2,- per uur. Ook bestaat de mogelijkheid
om hier te betalen met parkeerapps. Hieronder volgt een plattegrond van de parkeerplaatsen
rondom het wedstrijdterrein.

Locatie
De wedstrijden worden gehouden op het Badstrand gelegen aan Boulevard Evertsen te Vlissingen.
De snelste manier om van de Boulevard op het wedstrijdterrein te komen, is de opgang gelegen
naast strandpaviljoen Pier 7.

Verblijf
Er zijn een aantal hotels te vinden op de Boulevard en in de rest van Vlissingen. Verder zijn er vele
campings en andere verblijfplaatsen te vinden aan de Walcherse kust.
Eten en drinken
LEF stelt geen eten en drinken beschikbaar voor beide dagen, iedereen moet zichzelf hierin voorzien.
De dichtstbijzijnde strandtent is Pier 7 en op de Boulevard bevindt zich ook een snackbar en een
broodjeszaak.
We hopen jullie allemaal te zien tijdens de eerste editie van LEF!
Met vriendelijke groeten,
De organisatoren van LEF 2019

