Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

REGLEMENT VOOR (OPEN) NEDERLANDSE ZEIL, WIND- EN
KITESURF KAMPIOENSCHAPPEN

Deze regels voor Kampioenschappen (RvK) hebben betrekking op alle deelnemers en organisatoren
van in beginsel klasse, categorie of discipline gebonden (open) Nederlandse kampioenschappen.
Deze regels zijn niet van toepassing op wereld- en continentale kampioenschappen zoals genoemd in
World Sailing Regulation 25.

DEEL 1 INLEIDING
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Onderscheiden Kampioenschappen
1.1 (Open) Nederlandse Kampioenschappen: Zeilsport, Wind- en Kitesurfsport wedstrijden
waaraan de titel van Nederlands Kampioen is verbonden
1.2 Categorieën zijn o.a.: Junioren, Jeugd, Studenten, Senioren, Masters
1.3 Disciplines zijn o.a.: Fleet-, Match- of Teamracing, Expression, Speed, Crossings.
Autoriteit
2.1 Nederlandse Kampioenschappen kunnen slechts worden gehouden onder de autoriteit
van het Watersportverbond of, met toestemming van het Watersportverbond, onder
auspiciën van het Watersportverbond.
Klassen en minimum deelname
3.1 Nederlandse Kampioenschappen kunnen slechts worden uitgeschreven voor
3.1.1 Klassen die volgens het Reglement voor het Erkennen en Afvoeren van
Klassen de status Nationale klasse of World Sailing klasse hebben
3.1.2 Disciplines
3.1.3 Categorieën
3.2 Waarbij per kampioenschap een deelnemersveld is van minimaal
3.2.1 15 boten, teams of
3.2.2 75 bemanningsleden
3.3 Voor Disciplines die niet geschikt zijn om per evenement het minimale deelnemersveld te
faciliteren, kunnen selectiecriteria gesteld worden waarbij, in het betreffende jaar actieve,
deelnemers aan het gekozen selectieproces gerekend mogen worden als deelnemers
aan het kampioenschap
3.4 Het verwachte deelnemersveld dient door de Organiserende Autoriteit en, indien van
toepassing de Klasse Organisatie, onderbouwd te worden met behulp van een plan tot
realisatie van minimum deelname. Van minimum deelname kan worden afgeweken ter
promotie van een klasse, discipline of categorie, e.e.a. ter beoordeling van het
Watersportverbond.

DEEL 2 ORGANISATIE VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN
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Aanvraag voor een kampioenschap
4.1 Een organisatie conform RvW 89.1 die het voornemen heeft een kampioenschap in een
jaar te organiseren, moet hiertoe, tezamen met de betrokken erkende
klassenorganisatie(s), schriftelijk voor 31 december van het voorafgaande jaar een
aanvraag bij het Watersportverbond indienen. Indien er geen (erkende)
klassenorganisatie bestaat, kan een andere vertegenwoordiging van mogelijke
deelnemers samen met de organisatie optreden. Bij de aanvraag zal de volgende
informatie ter beoordeling en accordering geleverd worden:
4.1.1
Organiserende Autoriteit en contactpersoon
4.1.2
Klasse of andere betrokken organisatie en contactpersoon (indien van
toepassing)

Voorlopige (!) Aankondiging als bedoeld in RvW 89.2 met daarin o.a.
vermeld:
● Data van de wedstrijden
● Wedstrijdwater en wallocatie
● Wedstrijdleider (International Race Officer of Nationaal erkend niveau 4)
● Voorzitter protest comité (International Judge of Nationaal erkend niveau
4) en/of Umpire team (50% in bezit van World Sailing of
Watersportverbond erkenning, dan wel aantoonbare ervaring)
● Lid technisch comité (door World Sailing of Watersportverbond erkend
meter of controleur) en de uit te voeren controles
4.1.4 Een plan tot realisatie van minimum deelname
4.2 Het niet compleet zijn van de informatie als bedoeld in 4.1.3. per de gestelde datum hoeft
geen belemmering te zijn voor een voorlopige toestemming, e.e.a. ter beoordeling van
het Watersportverbond
Vaststelling van kampioenschappen
5.1 Het Watersportverbond informeert de aanvrager en de betrokken klassenorganisatie over
de voorlopige goedkeuring van het kampioenschap na ontvangst van de in artikel 4
gestelde informatie. Niet (voorlopig) goedgekeurde kampioenschappen kunnen niet op
een wedstrijdkalender worden geplaatst en mogen niet de naam ‘Nederlands
Kampioenschap’ hebben en/of de titel ‘Nederlands Kampioen’ vergeven. Definitieve
goedkeuring van het kampioenschap vindt eerst plaats 4 weken voor aanvang o.b.v.
bevestiging van het aantal ingeschreven deelnemers.
Verdere vereisten voor toewijzing van een Nederlands Kampioenschap
6.1 De Aankondiging is de verantwoordelijkheid van de organiserende autoriteit en moet
goedgekeurd worden door het Watersportverbond. Uiterlijk 12 weken voor de eerste
wedstrijd van het kampioenschap moet de Aankondiging aan het Watersportverbond
worden voorgelegd. Uiterlijk 8 weken voor de eerste wedstrijd dient de Aankondiging
gepubliceerd te zijn.
6.2 De Wedstrijdbepalingen z ijn de verantwoordelijkheid van de organiserende autoriteit en
moeten goedgekeurd worden door het Watersportverbond. Uiterlijk 6 weken voor de
eerste wedstrijd van het kampioenschap moeten de Wedstrijdbepalingen aan het
Watersportverbond worden voorgelegd. Uiterlijk 2 weken voor de eerste wedstrijd dienen
de Wedstrijdbepalingen gepubliceerd te zijn.
Intrekking van de toestemming voor en ongeldig verklaren van een kampioenschap
7.1 Het Watersportverbond kan te allen tijde zijn toestemming voor het houden van een
kampioenschap intrekken als het van oordeel is dat niet is of zal worden voldaan aan het
bepaalde in deze regels.
7.2 Het Watersportverbond kan na afloop het kampioenschap ongeldig verklaren als zij van
oordeel is dat het evenement niet aan de in deze regels genoemde criteria voor een
kampioenschap heeft voldaan.
7.3 De Organiserende Autoriteit zal in geen geval, als het van oordeel is dat niet is of zal
worden voldaan aan het bepaalde in deze regels, zonder voorafgaand overleg met het
Watersportverbond de ter beschikking gestelde blauwe wimpel uitreiken.
7.4 Het wordt de Organiserende Autoriteit aangeraden om, in geval van het niet halen van de
minimum deelname, z.s.m., doch uiterlijk na sluiting van de registratie een mededeling op
het noticeboard te plaatsen, dat er geen sprake van een geldig Nationaal Kampioenschap
zal zijn en dat daarmee de Aankondiging van het evenement wijzigt.
4.1.3
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DEEL 3 Overig
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Uitslagen
8.1 De Organiserende Autoriteit zal zorgdragen voor een correcte vastlegging van
verantwoordelijk persoon en bemanning van de deelnemers, inclusief geldig
relatienummers en de uitslagen bevestigen aan het Watersportverbond,
Prijzen
9.1 Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot / board of team een blauwe wimpel
ter beschikking, alsmede een medaille voor ieder lid van de bemanning van de eerste
drie boten of teams (voor wijzigingen in de bemanning gedurende het kampioenschap
zullen geen additionele medailles beschikbaar worden gesteld.

