Reglement Nationaal Kampioenschap Waterski 2015
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
Het Nationaal kampioenschap wordt geskied volgens het technisch reglement van de IWWF Region E&A.
Het algemeen klassement wordt berekend met de E&A low tabel.
Er zullen twee Nederlandse Kampioenschappen (NK) georganiseerd worden.
Het ‘Open’ Nederlands Kampioenschap en het Nederlands Kampioenschap ‘leeftijdscategorieën’.
Deze wedstrijden worden samen georganiseerd op één dag en op één plaats. Beide kampioenschappen
zullen bestaan uit één ronde. Er is geen finale.
De skiërs kunnen zich inschrijven in hun leeftijdscategorie en/of in de NK-Open.
Er wordt gestreefd naar Standinglist Homologatie voor het NK maar er is minimaal normale homologatie
verplicht.
1. Geskied wordt in de volgende categorieën:
− onder 14 meisjes
− onder 14 jongens
− onder 17 meisjes
− onder 17 jongens
− onder 21 meisjes
− onder 21 jongens
− open klasse vrouwen
− open klasse mannen
− senioren vrouwen
− senioren mannen
2. Voor deelname zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
− skiërs moeten zich inschrijven in hun eigen leeftijdscategorie en eventueel voor de open klasse
− skiërs mogen tijdens het kampioenschap leeftijdscategorieën slechts in één categorie starten
− skiërs moeten in het bezit zijn van een Nederlands paspoort
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− skiërs moeten kunnen aantonen, gedurende tenminste 5 jaar:
-

Woonachtig te zijn in Nederland, en lid te zijn van een Nederlandse vereniging
en niet voor enig ander land internationaal te zijn uitgekomen

3. Voor toekenning van een titel worden de volgende normen gehanteerd:
− 1 of 2 deelnemers in een onderdeel: geen titel/wel medailles/bekers
Bij te weinig deelnemers aan een onderdeel, zal een titel worden toegekend indien:
− de deelnemer aan kan tonen de IWWF-criteria voor deelname aan de EK te hebben behaald
en
− de deelnemer op de betreffende NK de helft van deze criteria heeft gescoord.
Bij slalom geldt de helft van het aantal boeien gerekend vanaf de relevante internationale minimum
startsnelheid.
− 3 deelnemers in een onderdeel: toekenning titel /wel medailles/bekers
− 4 of 5 deelnemers in een onderdeel: toekenning titel/ wel medailles/bekers
− 6 of meer deelnemers in een onderdeel: toekenning titel/medailles en bekers

4. Voor het NK Open geldt: De startvolgorde zal worden gemaakt op basis van prestaties. De persoon met
de laagste klassering op de internationale rang lijst van het vorige jaar zal als eerste moeten starten en de
persoon met de hoogste klassering op de internationale ranglijst zal als laatste mogen starten. Een score
op 55km/u wordt gelijkgesteld aan een score op 58km/u met aftrek van 6 boeien. 2@16, 55km/u wordt
dus 2@18, 58km/u.
5. Voor het NK leeftijdscategorieën geldt: De startvolgorde zal random worden opgemaakt.
6. De uitslag zal worden opgemaakt aan de hand van het aantal boeien bij het slalom, het aantal punten
bij figuren en het aantal meters bij schansspringen. Bij een ex-aequo wordt er een barrage geskied om te
bepalen wie als 1e, 2e of 3e eindigt. .
7. Bij het onderdeel slalom gelden de volgende startsnelheden:
− onder 14 meisjes 34km/u
− onder 14 jongens 37km/u
− onder 17 meisjes 37km/u
− onder 17 jongens 43km/u
− onder 21 dames 43km/u
− onder 21 heren 46km/u
− open klasse dames 43km/u
− open klasse heren 49km/u
− senioren dames 40km/u
− senioren heren 43km/u
8. De organiseerde vereniging is verplicht op de dag voorafgaande aan de wedstrijd een open training te
organiseren voor alle deelnemers aan het NK. De vereniging mag hier per onderdeel een kleine
vergoeding voor vragen maar nooit meer dan ¾ van het inschrijfgeld voor de wedstrijd.
9. De organiserende vereniging zorgt voor een bedankje voor het gehele kader.
10. De NWWB/TC zorgt voor prijzen voor de deelnemers aan het kampioenschap.
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