
Reglement Bedumer Winter Swim 2023 

 De Bedumer Winter Swim (1-uursestafette) zal gehouden worden vrijdag 1
februari vanaf 20:00 uur in zwembad De Beemden te Bedum.

 Een 1-uursestafetteteam bestaat uit minimaal 6 deelnemers, die allemaal zijn
ingeschreven als teamlid zoals bij de organisatie opgegeven.

 De deelnemende teams dienen zelf te zorgen voor een teamleider.

 De teams die mogen deelnemen wordt bepaald door de volgorde van aanmelding.

 Maximaal 8 teams kunnen per uur deelnemen.

 Wanneer er plaats is, mag een 2
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 team van een bedrijf of vereniging deelnemen.

 Elke deelnemer zwemt 50 meter en wordt daarna afgelost door een teamgenoot, estafettevorm.

 Er wordt gezwommen in de volgorde van hoe het team is opgegeven, het nummer wat je hebt wordt 
op de bovenarmen van de zwemmers geschreven.

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de startblokken.

 Per baan wordt er door 2 teams gezwommen.

 Elke zwemmer dient zich tijdig te melden bij de teller.

 Wanneer een zwemmer tijdens de 1-uursestafette niet meer kan zwemmen door vermoeidheid of 
ziekte, moet dit gemeld worden bij de organisatie. LET OP: afgemeld = afgemeld!

 Wanneer het eindsignaal klinkt, moet de zwemmer de 50m uitzwemmen.

 Als een zwemmer te vroeg heeft overgenomen, wordt er 50m van de totaal aantal meters van het 
desbetreffende team afgetrokken.

 De zwemmers en teamleiding zijn zelf verantwoordelijk om iedereen op tijd aan de start te laten 
verschijnen.

 Wanneer iemand een start mist, zal deze de hele 1-uursestafette niet meer deelnemen.

 Er wordt steeds in dezelfde volgorde gezwommen, mits er uitgevallen deelnemers zijn.

 De organisatie is altijd aanwezig en loopt rond in herkenbare T-shirts.

 In het gehele zwembad geldt een rook- en alcohol verbod.

 De organisatie heeft het recht een team buiten te sluiten wanneer er sprake is van: onsportief gedrag 
of een deelnemer / begeleider in het bezit van alcohol en/of drugs.

 Wanneer er discussie over iets ontstaat, is het de organisatie die beslist wat er gaat gebeuren.

 Tijdens de 1-uursestafette is het toegestaan om eten en drinken te nuttigen.

 We houden het gehele gebouw netjes, dus gooien afval in de prullenbak.

 Sponsorgelden dienen voorafgaand aan de 1-uursestafette te worden afgegeven bij de organisatie, of 
uiterlijk 31 januari 2023 via banktransactie te zijn overgemaakt naar het vermelde 
bankrekeningnummer.

 Bij afmelding van een team vanaf 31 januari 2023 kunnen wij het minimale sponsorgeld niet meer 
retourneren.

 Het meedoen aan het evenement Bedumer Winter Swim is geheel op eigen risico. De organisatie sluit 
elke vorm van aansprakelijkheid uit bij eventueel letsel, beschadiging, diefstal of vermissing van 
persoonlijke eigendommen.

 Bij beschadiging of vernieling van andermans eigendommen worden de kosten bij de
veroorzaker/vereniging/bedrijf in rekening gebracht.

 Inschrijven aan dit evenement betekent dat je akkoord gaat met dit reglement.
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