Aankondiging
voor het
Nederlands Kampioenschap Kitesurfen Freestyle
georganiseerd door
de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) en
onder auspiciën van het Watersportverbond
Het windraam loopt van 4 mei 2019 tot en met 22 juli 2019 en van 7 september 2019 t/m 27 oktober 2019
De wedstrijden worden gehouden op basis van afroep. De definitieve bevestiging van de wedstrijddatum en
locatie wordt tenminste 1 dag voor het eerste waarschuwingssein van de betreffende wedstrijddag vermeld
op de facebook pagina van de NKV.

______________________________________________________________________________________
1
1.1*
1.2*

DE REGELS
De wedstrijd is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(RvW).
Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

2

RECLAME
Er mag van boards vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de
Organiserende Autoriteit. Als deze regel wordt overtreden is World Sailing Regulation 20.9.2 van
toepassing.

3*
3.1

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boards van de volgende klasse(n) en divisie(s):
Freestyle Jongens (16 jaar of ouder, geboren na 2003)
Freestyle Meisjes (16 jaar of ouder, geboren na 2003)

3.2

Deelnamegerechtigden kunnen zich inschrijven door het inschrijfformulier op
www.nederlandsekitesurfvereniging.nl/nvwk/wedstrijden in te vullen.

3.3

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
Voldoende plaats in het wedstrijdschema.
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6
61*

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN EN WEDSTRIJDVORM
Registratie:
Op de eerste dag van de wedstrijd van 08:00 tot 09:00

6.2

Uitrusting controle en evenement meting:
Op de eerste dag van de wedstrijd van 08:00 tot 09:00

6.3*

Schema van de wedstrijden:
4 mei of ieder volgend weekend t/m 22 juli of 7 september of ieder volgend weekend t/m 27 oktober.

6.4

Aantal wedstrijden
Het NK Freestyle Jeugd kent dit jaar 1 wedstrijd. Een wedstrijd duurt maximaal 1 dag.

6.5

Schippersmeeting
De dagelijkse schippersmeeting wordt 30 minuten voor het eerste waarschuwingssein gehouden.
Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na de laatste
heat.
Wedstrijdvorm
De wedstrijdvorm is Freestyle met eliminaties

6.6
6.7

7*
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 2 weken voor de start van het mogelijke
wedstrijdweekend op www.nederlandsekitesurfvereniging.nl/nvwk/wedstrijden en op
www.nkkiteboard.nl

9
9.1

LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het strand van de Brouwersdam of Workum

10

BANEN
Het wedstrijdgebied wordt vermeld in de wedstrijdbepalingen of op het Officiële Informatiebord.
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12
12.1*

SCOREN EN JUDGING
Er moet voor het NK Freestyle Jeugd per klasse (meisjes en jongens) tenminste 1 eliminatieronde
(Enkel, dubbel, dingle of een combinatie van deze vormen) volledig afgerond zijn met het minimale
aantal deelnemers (zie regel 12.1) om een geldig kampioenschap te hebben.

12.2
JUDGING:
12.2.1 De deelnemers worden beoordeeld op:
a. Moeilijkheid: Hoe moeilijk is het om de trick perfect uit te voeren.
b. Variatie: Het aantal verschillende type tricks dat wordt uitgevoerd.
c. Uitvoering: De perfectie waarmee de trick wordt uitgevoerd
d. Choreography: Gaan de verschillende tricks vloeiend in elkaar over?
e. Uitstraling: Kan je het publiek enthousiast maken?
12.2.2 De beste 7 tricks over elke boeg tellen voor het resultaat.
12.2.3. De tricklist die wordt gehanteerd is te vinden op
www.nederlandsekitesurfvereniging.nl/nvwk/wedstrijden
13.
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14.
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15.
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17

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in nood situaties mag een board terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden
noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

18*

PRIJZEN
De winnende deelnemer verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en ontvangt de bijbehorende
medaille(s) en de Blauwe Kampioenswimpel van het Watersportverbond.

19

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie [RvW 4] [ESCR 4]
Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid
voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor,
gedurende of na de wedstrijdserie.

20

VERZEKERING
Elke deelnemende board moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

21

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de
sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen
goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te
maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf
de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22

RESERVE

