Nederlandse Kampioenschappen Kanopolo

Uitnodiging
februari 2019

De kanopolocommissie nodigt alle bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen uit deel te
nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Kanopolo 2020.
Jeugd klasse (tot 14 jaar)
Dit jaar op herhaling, de jeugd klasse tot 14 jaar. Tijdens het eerste competitie weekend ruimen
we tijd en ruimte in voor de jongste kanopoloërs. Spelers die op 31-12-2019 nog géén 14 jaar zijn
kunnen deelnemen in deze klasse. Voor individuele beginnende spelers kan dispensatie op de
leeftijdseis worden aangevraagd.
Bovendien is het óók toegestaan in een team in een andere klasse uit te komen.
Als teams nog niet over uniform materiaal beschikken is dat geen probleem. De competitie
organisatie zorgt voor hesjes. Het gebruikte materiaal moet uiteraard wel veilig zijn. Verder zijn de
reguliere spelregels van toepassing, echter het doel hangt op 1,5 meter hoogte (ipv 2 meter).
Dames klasse
Zoals vorig jaar aangekondigd is er vanaf dit jaar inschrijfgeld verschuldigd (50 euro). De dames
klasse is de stimuleringsfase inmiddels ontgroeid. Na een voorronde tijdens het mei
wedstrijdweekend volgt de finale dag voor de beste twee teams uit de voorronde aangevuld met
de kampioen en runner-up van 2019. De klasse blijft wel nog parallel aan de andere (heren)
klassen. Spelers mogen óók voor een team in de andere klasse uitkomen.
BENEKA: junioren klasse (tot 18 jaar) samen met België
Om de junioren klasse aantrekkelijker en uitdagender te maken voor zo veel mogelijk teams wordt
dit jaar een gecombineerde competitie van België georganiseerd. De Belgisch Nederlandse
Kampioenschappen (BENEKA). Via een open inschrijving op twee nivo’s door zowel teams uit
Nederland als uit België zal het kampioenschap uitdagender worden. Tegelijk is het voor
beginnende teams/spelers op deze manier ook aantrekkelijker.
Na het juni wedstrijdweekend in Helmond is het tweede weekend in België. Het competitie
systeem zal op een later moment bepaald worden, afhankelijk van de inschrijvingen.

Spelerspoule
Door het instellen van een spelerspoule kunnen personen die geen onderdak hebben bij een
‘regulier kanopolo team’ zich individueel inschrijven. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
stelt de competitie organisatie 1 of meerdere teams samen.
De spelerspoule is ingesteld voor de dames klasse, derde klasse én jeugd klasse (u14)
Scheidsrechters
Elk team dient ook minimaal 2 scheidsrechter te leveren. Geef de namen van de scheidsrechters
inclusief hun beschikbaarheid door bij de inschrijving (opmerkingen veld).
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Inschrijven
Zorg dat je inschrijving volledig is! Dat betekent dat naast de scheidsrechters ook alle spelers met
nummer en licentie zijn opgegeven. Door gebruik te maken van een account op kayakers.nl kan de
‘team manager’ de gegevens op een later moment volledig maken of corrigeren.
Vóór ieder wedstrijdweekend dienen de spelers die dat weekend voor een team uitkomen als
actieve speler staan geregistreerd.
En vergeet de wedstrijdlicentie niet. In elke klasse dient een speler te beschikken over een geldige
(betaalde) wedstrijdlicentie;
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-kanosport

Inschrijven voor dames, hoofd en jeugd (u14) klasse
kan op:
https://cpt.kayakers.nl/View/NK2020dh
tot uiterlijk:
1 mei 2020
Inschrijven voor eerste, tweede, derde en klasse
kan op:
https://cpt.kayakers.nl/View/NK2020
tot uiterlijk:
30 mei 2020
Inschrijven voor junioren klasse (samen met België: BENEKA)
kan op:
https://cpt.kayakers.nl/View/Beneka20
tot uiterlijk:
30 mei 2019

Gelijktijdig met de inschrijving dient u het verschuldigde inschrijfgeld over te maken op:
Bankrekeningnr. NL95 INGB 0006 1013 56
t.n.v. Stichting Kanoactiviteiten, te Nieuwegein
o.v.v. NK kanopolo 2020 + ‘naam team’

Voor vragen kan je contact opnemen met de organisatiecommissie via nk@kanopolo.nl

watersportverbond
kanopolocommissie
pagina 3: detailinformatie per categorie
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Informatie per categorie:
Hoofd klasse
9 & 10 mei
20 & 21 juni
9 teams
Dames klasse
9 & 10 mei
14 juni
max 10 teams

inschrijfgeld € 175,00
AKV Odysseus, Alkmaar
HWC de Helmvaarders, Helmond
plaatsing o.b.v. resultaat 2019
inschrijfgeld € 50,00
AKV Odysseus, Alkmaar,
?
open inschrijving (ook individueel via spelerspoule)
voorronde in mei met tot 8 teams: plaatsing finaledag op 14 juni
finaledag = nr.1 en nr.2 van voorronde + nr.1 en nr.2 van 2019

Jeugd klasse (tot 14 jaar)
9 & 10 mei
AKV Odysseus, Alkmaar
max 9 teams

inschrijfgeld n.v.t.

open inschrijving (ook individueel via spelerspoule)
leeftijdsgrens is niet ouder dan 14 jaar in het jaar van deelname
dispensatie van individuele spelers mogelijk
spelers die deelnemen met de jeugd klasse, <14, zijn ook toegestaan om
deel te nemen in de junioren klasse, <18.

Junioren klasse (tot 18 jaar)
Belgisch Nederlands Kampioenschap: BENEKA
20 & 21 juni
HWC de Helmvaarders, Helmond
5 & 6 sept.
BK de Schorre, Boom België
max 16 teams

Eerste klasse
20 & 21 juni
26 & 27 sept.
9 teams

inschrijfgeld € 75,00

open inschrijving, alle spelers dienen aan de leeftijdsgrens te voldoen
(niet ouder dan 18 jaar in het jaar van deelname)
mogelijkheid in te schrijven op 2 nivo’s
óók deelname van junioren teams uit België, competitie systeem afhankelijk
van inschrijvingen
top 3 Nederland (Nederlands Kampioen), idem top 3 België
+ 1 overall winnaar BENEKA
inschrijfgeld € 150,00
HWC de Helmvaarders, Helmond
KV Windhappers, Den Haag
plaatsing o.b.v. resultaat 2019
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Tweede klasse
20 & 21 juni
26 & 27 sept.
9 teams

Derde klasse
20 & 21 juni
26 & 27 sept.
max 20 teams

inschrijfgeld € 100,00
HWC de Helmvaarders, Helmond
KV Windhappers, Den Haag
open inschrijving, maar teams hebben voorrang o.b.v. resultaat 2019
(de competitie commissie bepaald de uiteindelijke indeling)
inschrijfgeld € 100,00
HWC de Helmvaarders, Helmond
KV Windhappers, Den Haag
open inschrijving (ook individueel via spelerspoule)
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