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Kwalificatienormen Freestyle 2020  
 

Definities 
 
Kwalificatie: In dit document refereert de term kwalificatie aan de procedure voor het behalen van 
een startplek op de genoemde wedstrijden onder “Kwalificatie geldt voor deelname aan de volgende 
wedstrijden” . 
 
Discipline: Met discipline worden de verschillende bootklassen bedoeld waarin de atleten starten 
tijdens de wedstrijd. Dit  zijn: K1M, K1W, C1.  
 
Categorie: Met categorie wordt bedoeld buiten de onderverdeling in disciplines, de onderverdeling in 
leeftijdsklassen. K1WS is een categorie evenals K1MJ. Categorie is daarmee dus specifieker dan 
discipline. 
 
 
 

Kwalificatie geldt voor deelname aan de volgende wedstrijd: 
 
EK   5-10 oktober 2020         Vaires sur Marne 
(Het is nog onzeker of het daadwerkelijk hier zal plaatsvinden) 
 
Kwalificatiewedstrijd. 
Kwalificatie moet plaatsvinden tijdens de volgende wedstrijd. 
Locatie en datum:  Plattling  1&2 mei 2020 
 
Aanmeldingsdeadline: 1 april 2020! 
 
Meld je aan door een mail te sturen naar Freestyle@watersportverbond.com. 
Stuur een mail met je N.A.W gegevens en in welke klasse(s) je wilt deelnemen.  
 
Kwalificatienormen:  
Bij de kwalificatie wedstrijd, kwalificeren zich de eerst geplaatsten volgens onderstaande tabel:  
MK1:     5 eerst geplaatsten  
WK1:    5 eerst geplaatsten  
MK1J:   3 eerst geplaatsten 
WK1J:  3 eerst geplaatsten 
XC1:     3 eerst geplaatsten 
 
 
Je selecteert je in eerste instantie door op het selectie moment te eindigen binnen de weg te geven 
plekken, buitenlandse deelnemers worden uit deze lijst geschrapt. Hierbij gaat het om de uiteindelijke 
uitslag. Als je aan deze eis voldoet mag je naar het WK freestyle kajakken. Dit betekent echter niet 
meteen dat het vergoed wordt door de bond. Om een vergoeding te krijgen voor je deelname moet er 
aan een tweede eis voldaan worden. Deze eis is dat er een reële kans moet zijn dat de deelnemer bij 
de beste 50% kan eindigen op het WK. Voor het selectie moment  houdt dat in dat er een 
puntenaantal behaald moet worden. Dit puntenaantal zal afhankelijk van de waterstand worden 
vastgesteld maar zal liggen rond: 
 
MK1:   350 
WK1:   200 
MK1J: 150 
WK1J:   50 
XC1:    200 
 

 Dit zijn indicaties, definitieve puntenaantal kan nog worden gewijzigd. 

 Puntenaantal is op basis van een 45 seconden run met ICF-Scores 
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Bijzondere bepalingen 
 
Afwijking 
Wanneer de hoogst geklasseerde sporter(s)/bo(o)t(en) niet op een WC ,EK of WK op het betreffende 
nummer wil(len) uitkomen, kan de naast hogere geklasseerde sporter/boot starten op het EK of  WK, 
als aan de kwalificatienormen is voldaan.  
Uiterlijk 1 week na de kwalificatiewedstrijd geeft de geselecteerde aan of deze gebruik maakt van het 
ticket. De mede gekwalificeerde kan als reserve worden opgegeven in het geval van ziekte/uitval. 
Uiterlijk 10 dagen voor het toernooi is de deadline voor deze vervanging. Het is aan de vervanger,  al 
dan niet gebruik te maken van de startmogelijkheid 
Voor alle sporters en boten geldt, dat men aan alle kwalificatienormen moet voldoen, wil men 
uitgezonden worden. Wordt op een EK of WK een nummer niet bezet, dan kan de selectiecommissie 
bepalen, dat een van de geselecteerde deelnemers, dat nummer mag varen. 
 
 
 
Bondscoach/Teammanager 
Bij een internationaal evenement zoals hier opgenomen, zal het Watersportverbond in overleg met de 
bondscoach een teammanager aanwijzen. Per evenement wordt bekeken of de bondscoach en/of een 
teammanager meegaan. De kosten voor de bondscoach en/of teammanager zullen (indien nodig) 
evenredig omgeslagen worden over alle deelnemers, tenzij er andere afspraken worden gemaakt.  
 
Kosten 
Indien de sporters een fysiotherapeut of eigen trainer of coach mee willen nemen, dan dienen alle 
kosten hiervoor ook door de sporters gedragen te worden.  
Verder dienen alle kosten ,die verband houden met een deelname aan internationale wedstrijden, 
(zoals WC, EK of WK), door de sporter zelf betaald te worden, tenzij de commissie kanofreestyle een 
andere regeling heeft  getroffen. Deze kosten zijn o.a.;  reiskosten, verblijfkosten, voeding, 
accreditatiekosten en bijdrage ITO-fees. 
De bijdrage ITO-fees wordt pas na het evenement verrekend en kan oplopen tot 100 euro of meer. 
 
Selectie 
De uiteindelijke selectie wordt vastgesteld door een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, 
vicevoorzitter en secretaris van het Platform Kanosport, op voordracht van de commissie 
kanofreestyle, na overleg met de bondscoach en de manager Wedstrijdsport. 
Zij beslissen ook over alle onvoorziene situaties met betrekking tot de selectie. 
 


