Aankondiging
voor het
Nederlands Kampioenschap Kitesurfen Wave
georganiseerd door The Spot & Hanglos
in samenwerking met
de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) en
onder auspiciën van het Watersportverbond
Het windraam loopt van 6 april 2019 tot en met 26 mei 2019
______________________________________________________________________________________
1

DE REGELS

1.1*

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2*

Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

1.3

Reserve

1.4

Reserve

1.5

Reserve

1.6

Reserve

1.7

Reserve

2

RECLAME
Er mag van deelnemers vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt
door de Organiserende Autoriteit. Voor de NK’s in 2019 betreft dit in elk geval een wedstrijdlycra en
een sticker op het board.

3*

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klassen:
Wave Heren (16 jaar of ouder, geboren vóór 2004)
Wave Dames (16 jaar of ouder, geboren vóór 2004)

3.2

Deelnamegerechtigden kunnen zich inschrijven door het inschrijfformulier op Hanglos.nl in te vullen
en het te e-mailen naar emma@gotothespot.com Het inschrijfgeld dient vooraf voldaan te worden.
Na sluitingsdatum (7 dagen voor aanvang wedstrijd) worden aanmeldingen alleen onder
uitzonderlijke voorwaarden geaccepteerd.

3.3

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd bij
voldoende ruimte in het wedstrijdschema, zie punt 5.

4

INSCHRIJFGELD

4.1

Het vereiste inschrijfgeld bedraagt € 30 voor het NK Kitesurfen Wave.

5

KWALIFICATIES EN FINALES
De sluitingsdatum kent een maximum aantal deelnemers:
NK Wave Heren: 32 deelnemers
NK Wave Dames: 8 deelnemers

6

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1

Registratie:
Op de eerste dag van de wedstrijd van 08:00 tot 09:00

6.2

Meting en controles:
Op de eerste dag van de wedstrijd van 09:00 tot 09:30

6.3

Planning van de wedstrijden:
Afroepmogelijkheid in ieder weekend tussen de periode van 6 april t/m 26 mei
2e Paasdag is ook een afroepdatum.

6.4

Aantal wedstrijden:
Er wordt 1 wedstrijd met een dingle eliminatie gevaren. De dingle dient volledig afgevaren te worden
voor een geldig kampioenschap.

6.5*

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.00 uur.

6.6

Reserve

7*

METING
Het kite board dient een (Kite) Wave board te zijn. De kite is vrij (afmetingen én aantal van kites en
boards). De kite dient voorzien te zijn van een werkend veiligheidssysteem én gebruik van een
safety leash is verplicht om te voorkomen dat de kite wegvliegt na inwerkingstelling van de safety.
Het materiaal moet in goede staat zijn (kite en bar/lijnen).

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 27 maart op de website van The Spot in en op de
website van de NKV.

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Strandafgang Barnaart 23a, 2041 KB
Zandvoort. 023-5717600

9.2

Reserve

9.3

Reserve

10

BANEN
Het wedstrijd gebied is een vierkant of rechthoek welke wordt gemarkeerd door 2 boeien op het
strand (afhankelijk van het getij). Wanneer dit het geval is kan ervoor gekozen worden deze te
vervangen door vlaggen of banners. Indien dit het geval is, spreken we enkel van wedstrijdgebied
daar waar het water kniediep (tenminste 50 cm) is.

11

STRAF SYSTEEM

11.1

Reserve

11.2

Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de wedstrijden zijn bindend zoals
voorzien in RvW 70.5(b) . Het Watersportverbond heeft hier, conform de bepaling bij RvW 70.5
toestemming voor gegeven.

12

SCOREN

12.1*

Er moet voor NK Wave per klasse (dames en heren) een volledige dingle eliminatie zijn afgerond
met het minimale aantal deelnemers om een geldig kampioenschap te hebben.

12.2

Reserve

13

HULPSCHEPEN
Reserve

14

LIGPLAATSEN
Deelnemers moeten hun materiaal (kite en board) in het daarvoor aangegeven gebied plaatsen. De
lijnen mogen uitgerold zijn, maar de bar moet bij de kite geplaatst worden.

15

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Reserve

16

DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
Reserve

17

RADIOCOMMUNICATIE
Reserve

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, 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 deelnemer 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

OVERIGE INFORMATIE
Voor meer informatie neem contact op met The Spot (organisatorische gedeelte) of de NKV
(wedstrijdtechnische gedeelte)
The Spot: emma@gotothespot.com
NKV: wedstrijd@wedstrijdkitesurfen.nl

