
Watersportverbond 
Aangesloten bij:         03-2021 
NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoe Federation 
 

Wedstrijdreglement Parakano | Watersportverbond 
juli 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
Para Kano 2021 

 
Geldig van 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 

 

Dit reglement is bindend voor alle Nederlandse Kampioenschappen 

Voor alle andere wedstrijden op de kalender, is het een richtlijn 

Er kan van het reglement afgeweken worden, als een meerderheid van 

verenigingsleiders dit beslist op de leidersbespreking 
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Pre-ambule 

Parakano is in Nederland nog een kleine sport. Vanuit praktische overwegingen 
zullen de parakano wedstrijden vooral plaats vinden tijdens wedstrijden 
georganiseerd door de Commissie Kanosprint. 

Omdat er een grote overlap is tussen de ICF reglementen van kanosprint en 
parakano volgen we voor parakano in Nederland waar mogelijk het 
Wedstrijdreglement Kanosprint 2021, uitgezonderd de in dit document opgenomen 
artikelen en aangegeven wijzigingen ten opzichte van het Wedstrijdreglement 
kanosprint (WRK) 

Daar waar voor parakano conflict is tussen dit reglement en het Wedstrijdreglement 
Kanosprint reglement, prevaleert de inhoud van dit reglement te allen tijde. 
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1. Algemene bepalingen 
1.1.  Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder:  

ICF    International Canoe Federation  

ECA    European Canoe Association 

KNWV   Koninklijk Nederlands Water Sport Verbond, afdeling Kanosport 

CAW  Commissie Aangepast Watersporten|Parakano, Plaats en positie van 
de CAW binnen het KNWV en de daarbij behorende taakomschrijving is 
opgenomen in het reglement van het KNWV.  

Platform Kanosport  Hoogste beleidsorgaan binnen het KNWV dat de belangen van de 
kanosport behartigt.  

WRPk   Wedstrijdreglement Parakano 

WRK   Wedstrijdreglement Kanosprint 

Wedstrijdorganisatie Een werkgroep die namens een vereniging of het KNWV een 
evenement organiseert.  

Evenement   Aaneengesloten periode (dag of dagen) van wedstrijden, 
georganiseerd door een wedstrijdorganisatie.  

Wedstrijd  Vastgestelde afstand tussen twee punten, waar deelnemers trachten 
onder gelijke voorwaarden die afstand als eerste te overbruggen.  

1.2 Parakano wedstrijden 

Alle in Nederland te houden parakano wedstrijden in K1 of Va’a en naar classificatie van 
atleten te weten KL1, KL2, KL3 en VL1, VL2, VL3 en onderverdeeld naar geslacht en 
leeftijdscategorie. 

Alle wedstrijden worden gevaren over een afstand van 200 meter 
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1.3 Indeling wedstrijden 

 Nationale wedstrijden 

 Nationale wedstrijden met internationale deelname 

 Nationale kampioenschappen 

 Internationale wedstrijden, al of niet met ICF bepalingen 

Alle nationale parakano wedstrijden vallen onder dit reglement 

Internationale wedstrijden die zijn aangemeld bij de ICF vallen onder het ICF-
reglement 

1.4 Vaststelling Jaarprogramma 
1.4.1. Verenigingenoverleg 

Voor het einde van elk jaar initieert de CAW in samenspraak met de Commissie Kanosprint 
een overleg, genaamd verenigingenoverleg, met de verenigingen voor het samenstellen van 
het wedstrijdprogramma voor het komend jaar. In dit programma worden alle wedstrijden 
bepaald en opgenomen in het jaarprogramma. De voorbereiding van dit overleg vindt plaats 
aan de hand van een concept wedstrijdprogramma waarin zijn opgenomen de Nederlandse 
Kampioenschappen en de internationale wedstrijden in Nederland die op de ICF kalender 
zijn vermeld. 

Tevens worden de buitenlandse wedstrijden opgenomen die door de CAW zijn aangewezen 
als wedstrijden waarvoor leden van het Nederlandse Team (senioren en/of junioren) zullen 
worden ingeschreven. 

1.4.2. Aanmelden van evenementen 

Zie reglement kanosprint 

1.4.3. Verzoeken om afwijkingen van het wedstrijdreglement 

Afwijkingen van het wedstrijdreglement waarvoor toestemming van de Commissie 
Kanosprint of CAW vereist is, worden tegelijk met de eerste aanmelding van de wedstrijd 
ingediend.  

1.4.4. Jaarprogramma wedstrijden 
1.4.5. Wedstrijden 

Zie reglement kanosprint 
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2.  Deelnemers 

2.1  Deelnemers 
2.2. Startgerechtigdheid 
2.2.1. Startgerechtigdheid 

Zie reglement kanosprint 

2.2.2  Wedstrijdlicentie  

Zie reglement kanosprint, uitgezonderd: 

Regelmatig publiceert het KNWV via het KNWV kano portaal een lijst van alle 
licentiehouders aan de verenigingen en de CAW.  

2.2.3.  Categorieën deelnemers en afstanden 

2.2.3.1. Categorieën deelnemers en afstanden 

2.2.3.1.1 Leeftijdsklassen 

In Nederland zijn de volgende leeftijdsklassen ingesteld voor Parakano, deze categorieën zijn 
van toepassing op zowel de dames als heren klassen: 

Categorie Leeftijd 

Pupillen t/m 10 jaar 

Jeugd 11 t/m 14 jaar 

Junioren 15 t/m 18 jaar 

Senioren 18+ 

Masters I 34 t/m 43 

Masters II 44 t/m 53 

Masters III 54+ 

De leeftijdsklassen zijn van toepassing op personen die de betreffende leeftijd in de loop van 
het betreffende kalenderjaar bereiken.  

2.2.3.1.2. Paralympische klassen: 

Heren 

KL1 200 m 

KL2 200 m 

KL3 200 m 

VL2 200 m 

VL3 200 m 
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Dames 

KL1 200 m 

KL2 200 m 

KL3 200 m 

VL2 200 m 

2.2.3.1.3. Niet paralympische klassen: 

Heren 

VL1 200 m 

 

Dames 

VL1 200 m 

VL3 200 m 

2.2.3.1.4 Classificatie 

De regels en regelingen voor classificatie zijn gepubliceerd in een separaat document ‘ICF 
Classification Rules for Paracanoe’ en maken integraal onderdeel uit van het 
Wedstrijdreglement Parakano. Indien er enig conflict is tussen de classificatie regels en het 
Wedstrijdreglement Parakano dan prevaleert het Wedstrijdreglement Parakano. 

Verklaring classificaties, voorbeeld: 
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2.2.4 Kleding 
 
Zie reglement kanosprint 

2.3 Veiligheid  

Voor alle atleten is het dragen van een zwemvest tijdens wedstrijden verplicht.  

Een zwemvest dient aan de volgende eisen te voldoen:  

 Moet CE goedgekeurd zijn;  
 Heeft minimaal een opwaartse druk van 50 Newton;  
 Functioneel gebruiksklaar te zijn door het sluiten van ritssluitingen, vastzetbandjes en 

dergelijke;  
 Goed aansluitend om het lichaam zitten;  

Voor het overige zie reglement kanosprint 
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3. Bootconstructie, handelsmerken en advertenties 

3.1. Bootconstructie 

3.1.1. Gewicht en afmetingen 
Boten moeten voldoen aan een maximumlengte (in centimeters) en minimum gewicht (in 
kilo’s) volgens onderstaande tabel.  

Boten kajak Va’a 

Maximale lengte (cm) 520 730 

Minimale breedte 50*  

Minimaal gewicht (kg) 12 13** 

Opmerking: 
*gemeten 10 cm van de bodem van de romp.  
** inclusief de romp, ama (drijver) & iato (spreider/balk) 

3.1.2.  Constructie en veiligheid 

In aanvulling op het reglement kanosprint: 

Geen enkel lichaamsdeel van de atleet mag op geen enkele wijze vastgemaakt worden aan 
de boot. Dergelijke bevestigingen moeten worden verwijderd. Ortheses om de atleet met de 
boot te verbinden moeten “quick release” zijn. Dit moet door de atleet voorafgaand aan de 
competitie getoond kunnen worden. 

Delen van de boot, inclusief het roer en de voetensteun, mogen geen bewegende delen 
hebben die gebruikt kunnen worden voor het voortbewegen van de boot. (bestaande 
beweegbare zitjes welke reeds in gebruik zijn, zijn toegestaan) 

Boten mogen aangepast worden voor de verbetering van de stabiliteit, als de boot daardoor 
trager wordt (bijvoorbeeld, stabiliserende drijvers). 

Aanpassingsmaterialen zijn niet gereguleerd. Aanpassingen worden geacht bij het gewicht 
van de boot te zijn inbegrepen als ze goed aan de boot bevestigd zijn. Het is uitsluitend 
toegestaan om in wedstrijden aanpassingen te gebruiken die gebruikt zijn tijdens de 
classificatie. 

Het specifieke boot type, de positie van de atleet in de boot en aanpassingen zoals gebruikt 
in het technische assessment op het water moeten identiek zijn aan het boot type, positie 
van de atleet in de boot en de aanpassingen in gebruik tijdens de wedstrijd. Het is de 
verantwoordelijkheid van de atleet om alle veranderingen van bovenstaande na classificatie 
aan te geven bij de classificeerder, voorafgaand aan de competitie. Herclassificering van de 
atleet kan resulteren in een verandering van bovenstaande. 



Watersportverbond 
Aangesloten bij:         03-2021 
NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoe Federation 
 

Wedstrijdreglement Parakano | Watersportverbond 
juli 2021 

Het is niet toegestaan spatzeilen te gebruiken gedurende classificatie of gedurende 
competities, behoudens na toestemming van de hoofdscheidsrechter en als gevolg van 
zware weersomstandigheden. 

De atleten zijn ervoor verantwoordelijk dat de boten voldoen aan de technische eisen voor 
de wedstrijd. 

Kajaks  

In aanvulling afwijking van het reglement kanosprint: 

De boot dient als een kajak te zijn gemodelleerd zodat de deelnemer in de boot zit (kajak 
type; sit-in) en niet op de boot zit (Surf ski type; sit-on).  
 
De CAW kan in Nederlandse wedstrijden, in het belang van toegankelijkheid van de 
parakano wedstrijdsport, uitzonderingen hierop maken en andere boot typen zoals surf-ski 
type toelaten mits deze voldoen aan de minimumeisen voor Kajaks, zoals hierboven 
beschreven. 

Va’a boten 

De Va’a moet geconstrueerd zijn als een enkele romp Va’a, uitgerust met een enkele ama 
(drijver) en dubbele iato (spreider/balk), gescheiden door tenminste één zitje. 

De romp, ama en iato moeten voldoen aan de specificaties zoals hierboven in artikel 3.1.1. 
en 3.1.2 vermeld 

Para Va’a uitrusting zoals een hulpzitje mogen alleen makkelijk verwijderbaar zijn als de boot 
wordt gedeeld. 

Het is toegestaan om zowel een Va’a te gebruiken die gemodelleerd is zodat de deelnemer 
in de boot zit, als een va’a van het type sit-on-top. Het ‘zit in’ model wordt geadviseerd. 

De ama wordt bevestigd aan de linkerzijde, maar bevestiging aan de rechterzijde moet 
mogelijk gemaakt zijn. 

Roeren, skegjes en uitstekende kielen zijn niet toegestaan. 

3.2 Handelsmerken en advertenties  

Zie reglement kanosprint 
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4 Wedstrijdorganisatie 
 
4.1. Wedstrijdfunctionarissen 
4.2. Jury 
4.3. Taken wedstrijdfunctionarissen 
4.4  Uitnodigingen 
4.4.1. Uitnodigingen (verzenden, inhoud, sluitingsdatum,) 
4.4.1. Inschrijvingen 

Zie reglement kanosprint 

4.4.3 Loting en programma 

Aanvullingen ten opzichte van het reglement Kanosprint: 

1.  Voor de wedstrijden wordt er geloot door de wedstrijdorganisatie. Leden van de 
CAW mogen daarbij aanwezig zijn. Tevens mogen tijdens deze loting 
verenigingsleiders aanwezig zijn.  

7. Toevoeging: De Commissie Aangepast Watersporten | Kanovaren 

4.4.4. Leidersbespreking 
4.4.5  Wedstrijdbaan 
4.4.6. Bootnummers 
4.4.7. Protesten 
4.4.8. Beroep 

Zie reglement kanosprint 
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5 Wedstrijdbepalingen 
5.1. Diskwalificatie 

Zie reglement kanosprint 

5.2 Middelen van voortbeweging 

Aanvullingen ten opzichte van het reglement Kanosprint: 
Va’a boten mogen slechts voortbewogen worden door middel van enkelbladige peddels. 

5.3.  Wedstrijdregels 

Zie reglement kanosprint 

5.4 Informatie 
 
De wedstrijdorganisatie is verplicht binnen 4 dagen na afloop van het evenement de uitslag 
te zenden of te overhandigen aan: 
 
Aanvulling op WRK, specifiek voor de parakano wedstrijd: 
 - de secretaris van de Commissie Aangepast Watersporten | Parakano 
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6 Kampioenschappen van Nederland 

Aanvullingen/afwijkingen ten opzichte van het reglement Kanosprint: 

6.1 Individuele kampioenschappen: 
1.  Zie reglement kanosprint 
2. Zie reglement kanosprint 
3. Als het aantal ingeschreven boten in een wedstrijdklasse minder dan 5 bedraagt, 

vervalt de wedstrijd als kampioenschap van Nederland. Deze wedstrijd kan wel 
vervaren worden maar dan niet als een NK. 

4. Zie reglement kanosprint 
5. Zie reglement kanosprint 
6. De wedstrijden om het kampioenschap van Nederland worden gehouden voor alle 

parakano klassen in de categorieën: 
Dames Junioren 
Heren Junioren 
Dames Senioren 
Heren Senioren 
Dames Masters 
Heren Masters 

7. Tijdens wedstrijden om het kampioenschap van Nederland mag niet aan Paracanoe 
wedstrijden in het buitenland worden deelgenomen. 

8. In dringende/dwingende situaties kan de Commissie Aangepast Watersporten / 
parakano dispensatie verlenen. 

9. Zie reglement kanosprint 
10. Zie reglement kanosprint 
11. Zie reglement kanosprint 
12. De Commissie Aangepast Watersporten | Parakano kan besluiten tot samenvoeging 

van (classificatie en leeftijd) klassen tot een gemengde klasse om op die manier een 
NK mogelijk te maken (bijvoorbeeld K1, KL1 en KL3 samengevoegd, of bijvoorbeeld 
heren senioren en masters samengevoegd). Dames en Heren klassen zullen in deze 
context niet worden samengevoegd. 

13. De Commissie Aangepast Watersporten | Parakano kan besluiten tot het opnemen 
van één of meerdere wedstrijden voor Parakano atleten die (nog) niet geclassificeerd 
zijn. In deze context kan er sprake zijn van een ‘NK Parakano Ongeclassificeerd’. 
 

6.2 Clubkampioenschappen van Nederland 
 
2. Zie reglement kanosprint 
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7. Functionarissen  

7.1. kanosprint  

Zie reglement kanosprint Art. 7. 

7.2. Parakano 

Voor de wedstrijden Parakano is de ICF Paracanoe Technical Official gelijkwaardig aan de ICF 
Canoe Sprint Technical Official. Het verdient een grote voorkeur om bij het NK Parakano een 
ICF geaccrediteerde Paracanoe Technical Official een actieve rol te laten hebben in het 
toezien op het juiste verloop van de parakano wedstrijd. 
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8 Slotbepalingen 

8.1. Te verlenen dispensaties 

Aanvullingen/wijzigingen ten opzichte van het reglement Kanosprint: 

Waar in het reglement kanosprint de Commissie kanospint staat vermeld dient voor het 
reglement parakano de commissie Aangepast Watersporten | Parakano worden gelezen. 

Waar dit reglement onvoldoende duidelijk is of tekortschiet zal altijd als eerste het ICF 
Paracanoe reglement worden geraadpleegd en worden toegepast. Mocht ook dat reglement 
onvoldoende duidelijkheid bieden of tekortschieten dan gelden de bepalingen zoals gesteld 
in het Nederlands Reglement Kanosprint. 

8.2. Looptijd wedstrijdreglement 

Het bepaalde in dit wedstrijdreglement is van toepassing van 1 juli 2021 ten met 31 
december 2021. 

 

 

Bijlagen: 

Zie Reglement kanosprint 

 

 

 

 

 

 

 


