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REGLEMENTEN NATIONALE WEDSTRIJDEN
Reglementen van wedstrijden blootvoet waterskiën onder auspiciën van de Nederlandse Waterski
Bond.

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze zijn van kracht voor elke wedstrijd, georganiseerd onder auspiciën van de NWWB. Tenzij
uitzonderingen of veranderingen nadrukkelijk zijn vermeld is, voor zover van toepassing, voor al deze
wedstrijden het technisch reglement van de IWWF Region EA van kracht (zie aldaar).
De Technische Commissie Blootvoet en/of de jury behoudt zich het recht voor indien noodzakelijk de
reglementen aan te passen of te wijzigen.
Voor deelname aan wedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de NWWB, is een NWWB
startlicentie verplicht.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, wordt in drie categorieën geskied, te weten, junioren, Open
klasse en senioren.
Een skiër blijft het hele seizoen skiën in de categorie waar hij dat seizoen in is begonnen.
Een skiër kan gedurende het seizoen niet wisselen van vereniging waarvoor hij uitkomt.
De jury van een evenement kan een skiër uitsluiten van deelname aan één of meerdere onderdelen
van een wedstrijd, indien de lichamelijke gesteldheid van deze skiër daar aanleiding toe geeft.
De uitslagen van iedere wedstrijd worden onmiddellijk na afloop van een wedstrijd berekend en
gepubliceerd. De uitslagen vermelden: naam, categorie en/of sekse, vereniging en de resultaten van
iedere deelnemer.
Bij alle onderdelen is een deugdelijk blootvoet- c.q droogpak (lifesaver) verplicht bij het springen is
tevens een deugdelijke helm verplicht. Zie de World Barefoot Rules.
Voor springen moet men in het bezit zijn van een Jump licentie. Deze staat duidelijk beschreven.
Wanneer tijdens een wedstrijd skiërs worden vertegenwoordigd door een teamcaptain, dient
uitsluitend laatstgenoemde de communicatie tussen skiërs en jury of wedstrijdleiding te onderhouden.
De Technische Commissie Klassiek kan een skiër van verdere deelname aan een wedstrijd of een
serie van wedstrijden uitsluiten, indien deze skiër tijdens de wedstrijd door de jury wegens wangedrag
wordt geschorst. Na zo’n schorsing gelden de bepalingen van het Reglement van Tucht en Arbitrage
van de Nederlandse Waterski Bond.
DEELNAME VAN NIET-NEDERLANDERS
Nationale wedstrijden: de skiër moet in het bezit zijn van een geldige NWWB-startlicentie.
Uitzondering: nationaal kampioenschap (zie reglement onder 2).
Voor internationale wedstrijden (wedstrijden vermeld op de internationale kalender) gelden de regels
van Region EA (rules of eligibility).
Internationale Non-calendar Events zijn internationale wedstrijden die niet op de internationale
kalender staan. De organiserende federatie beslist aan welke voorwaarden men moet voldoen om te
mogen deelnemen, en welke federaties worden uitgenodigd.
BeNeLuxwedstrijden worden door de drie landen van de Benelux gezamenlijk georganiseerd. Zie het
BeNeLux Reglement voor Blootvoet Waterski.
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NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
Het Nationaal kampioenschap wordt geskied volgens het technisch reglement van de IWWF Region
EA en het algemeen klassement wordt berekend met Benelux tabel.
Geskied wordt in de volgende categorieën:
Junioren
Open
Senioren
Voor deelname zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
skiërs moeten zich inschrijven in hun leeftijdscategorie
skiërs mogen slechts in één categorie starten
skiërs moeten in het bezit zijn van een Nederlands paspoort en een NWWB startlicentie, dan wel
kunnen aantonen, gedurende tenminste 5 jaar: woonachtig zijn in Nederland,
en lid te zijn van een Nederlandse vereniging,
en niet voor enig ander land internationaal te zijn uitgekomen
Voor toekenning van een titel worden de volgende normen gehanteerd:
1 of 2 deelnemers in een onderdeel:
geen titel/medaille toekenning
3 deelnemers in een onderdeel:
toekenning titel/gouden medaille
toekenning titel/zilveren medaille
toekenning titel/bronzen medaille
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.
Bij de categorie Junioren wordt een uitzondering gemaakt op het aantal deelnemers zodat er altijd een
Junioren titel toegekend kan worden.
De wedstrijd zal over twee ronden worden geskied. De beste uitslag van de twee ronde komt in
aanmerking voor het klassement en de berekening van de combinatie punten. Men hoeft niet in bede
ronde een positief resultaat behaald te hebben. Men kan dus ook één ronde skiën.
De startvolgorde voor de eerste ronde zal random gekozen worden.
De tweede ronde is altijd de omgekeerde startvolgorde van de eerste ronde.
Skiërs die niet in de eerste ronde geskied hebben starten altijd als eersten in de tweede ronde.
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REGLEMENTEN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
HET OPEN BENELUX KAMPIOENSCHAP 2015
ALGEMENE REGELS

Het OPEN BENELUX KAMPIOENSCHAP is een internationale waterskiwedstrijd, blootvoet afdeling,
die éénmaal per jaar gehouden wordt, en met als deelnemers België, Nederland en Luxemburg.
Tevens zal er een gelimiteerd aantal skiërs mee mogen doen uit andere landen.
Als één van deze landen niet kan deelnemen zal de wedstrijd nog wel de benaming OPEN BeNeLux
Kampioen dragen.
Het BeNeLux is een gehomologeerde RC wedstrijd.
WEDSTRIJDREGLEMENT BeNeLux
BeNeLux reglement zal ieder jaar apart gepubliceerd worden en via verwijzingen op de webpage van
de federaties te downloaden.

INSCHRIJVINGEN
Alle inschrijvingen voor nationale en internationale wedstrijden moeten via het bondsbureau verlopen.
Het inschrijfformulier dient (tenzij anders vermeld) 8 dagen voorafgaand aan de wedstrijd op 12.00 uur
op het bondsbureau te zijn ontvangen.
Om fouten te voorkomen dient per formulier slechts 1 wedstrijd per persoon ingevuld worden.
Wanneer u wel een inschrijfformulier inlevert, maar zonder opgaaf van reden niet aan de start
verschijnt bij de desbetreffende wedstrijd, wordt het inschrijfgeld aan u doorberekend. Dit bedrag dient
voor aanvang van de volgende wedstrijd te zijn voldaan.
Figuren
De snelheid en pull is je eigen keuze maar ook je eigen verantwoordelijkheid. Je mag maar 3
instructies geven voor je pull; wegtrekken, tot buiten de golf en tot de eindsnelheid. Je moet dat
aangeven in slow, medium of fast je kunt deze instructie later ook terug vinden op de scoresheets.
Er moet op de snelheid die jij aangeeft worden gevaren dit wordt gecontroleerd door een van de
juryleden via een gps of op de speedo meter.
Jij moet Oke of Stop roepen dus niet “ga, yep of zoiets dergelijks” indien je niets roept gaat de boot
gewoon weg in handgas en verlies je dus je start en/of run. Stop mag je alleen roepen indien er een
probleem is bedenk wel als de jury dit geen probleem vindt verlies je dus ook deze run.
Bij de eerste start mag je kiezen tussen een diepwater start, flyer van het startdock of een tower start
deze is minimaal 2,50 m en maximaal 5 m.
Bij een Flyer of Tower start moet de boot in versnelling zijn je lijn moet strak blijven je moet minimaal 2
stappen doen en omhoog springen. Je moet dus van de steiger afgetrokken worden en je mag je dus
niet in het water laten vallen.
Er wordt duidelijk aangegeven door de wedstrijdleiding waar het parcours begint. Begin dus op tijd
anders heb je niet de volle 15 seconden.
Je mag na het eerste parcours een handle wisselen dit moet je wel vooraf aangeven en de handle
moet in de boot aanwezig zijn.
Meestal is er i.v.m backwash een turning time zorg dat je klaar bent want je krijgt het signaal 10
seconde en in die 10 seconde moet je starten anders is je run voorbij.
Je kunt kiezen voor dezelfde soort start als in je eerste run bedenk wel dat je geen punten krijgt voor
een zelfde start.
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Alle reverse tricks moeten meteen na de basic trick gedaan worden om te scoren. Bijvoorbeeld als je
tumble turns doet moet je de twee 180 tumbles achter elkaar doen er mag geen 360 tumble of andere
figuur tussen gedaan worden.
Er is een uitzondering op deze regel en dat is bij de 180 en 540 draaien om je reverse te doen moet je
er 1 180 draai tussen doen er mag niet meer dan 1 180 tussen zitten.
Het is jouw plicht om de figuren duidelijk uit te voeren zodat ze goed te herkennen zijn voor de jury.
Alle figuren staan ook duidelijk omschreven in de World Barefoot Rules.
De eigen lijn en handle is verantwoordelijkheid van de skiër en niet van de jury dus zorg ervoor dat je
materiaal in orde is.
Slalom
De snelheid en pull is je eigen keuze maar ook je eigen verantwoordelijkheid. Je mag maar 3
instructies geven voor je pull; wegtrekken, tot buiten de golf en tot de eindsnelheid. Je moet dat
aangeven in slow, medium of fast je kunt deze instructie later ook terug vinden op de scoresheets.
Er moet op de snelheid die jij aangeeft worden gevaren dit wordt gecontroleerd door een van de
juryleden via een gps of op de speedo meter.
Allebei de starts moeten vanuit het water gebeuren.
Er wordt duidelijk aangegeven door de wedstrijdleiding waar het parcours begint. Begin dus op tijd
anders heb je niet de volle 15 seconden.
Het is jouw plicht om de one foot kruisingen duidelijk uit te voeren zodat ze goed te herkennen zijn
voor de jury.
Jump
Je mag pas op een wedstrijd springen indien je een springlicentie (jump proficiency) gehaald hebt.
Bij de start gelden dezelfde instructies als bij het figuren en slalom alleen nu moet je ook nog
aangeven waar de boot moet varen hoe ver van de schans dit geef je aan met “Outside or Wide”,
“Split or Centre”, “Inside or Close”. Na een goede landing mag je indien je in stabiele blootvoet posititie
bent de handle weggooien voor de 75 meter boei. Wees hier voorzichtig mee want het jurylid in de
boot bepaald of je stabiel was of niet. Tevens bepaald dat jurylid of de sprong geldig was je mag geen
tumble turn maken bij je landing dit alles staat beschreven in de World Barefoot Rules.
Springlicentie
Deze kan alleen afgenomen worden door een eerste klas jurylid onder wedstrijd omstandigheden.
Dit kan vóór of ná de wedstrijd gebeuren. De skiër moet onder deze omstandigheden 3 sprongen
maken terwijl het eerste klas jurylid beoordeeld of dat de skiër dit veilig uitvoert.
De skiër moet voordien een proef van bekwaamheid afleggen bij een jurylid, trainer of aantonen via
een rating/score boekje dat de skiër een bepaald niveau gehaald heeft.
Het niveau dat de TC hiervoor heeft opgesteld is het onderstaande:
Punten
Start flyer
10
Toehold links
10
Toehold rechts
10
Tumble turn
10
Tumble turn one foot
10
Jump on feet
10
Jump on feet wake
10
Jump on feet one foot
10
Neck
10
Teeth
10
10 seconde op one foot skiën linker voet
10
10 seconde op one foot skiën rechter voet
10
minimaal 3 punten slalom gehaald hebben
10
180 turn back to front
10
180 turn front to back
10

Reglement Blootvoet 2016

5

Skiër moet minimaal 100 punten score hebben gehaald om een springlicentie te mogen gaan halen bij
een internationaal jurylid onder wedstrijd omstandigheden.
Na het behalen van de springlicentie zal de Juryvoorzitter of een ander door de TC aangewezen
persoon een officiële Jump Proficiency afgeven zoals beschreven in C403 van de World Barefoot
Rules 2015.
Deze licentie moet iedereen halen die wilt springen en in het verleden nog nooit gesprongen heeft
met een positief resultaat op een gehomologeerde wedstrijd en dus nog nooit een standing resultaat
heeft behaald.
Op een wedstrijd kan een juryvoorzitter bij onveilig skiën van de skiër voor betreffende wedstrijd het
springen verbieden.
De T.C kan ook bij onveilig skiën de springlicentie opschorten tot de skiër weer veilig skiet.

SELECTIE & UITZENDING NAAR EK & WK
Rechten en plichten selectieskiërs:
Om voor opname en handhaving in de selectie in aanmerking te komen moeten skiërs:
in het bezit zijn van een NWWB startlicentie
• voldoen aan de door de Technische Commissie gestelde selectiecriteria
• bereid zijn aangeboden trainingen te aanvaarden bereid zijn, na een verzoek van de TC
daartoe,
• aanwezig te zijn bij presentaties, gala’s, ski- en sponsorpromotie
• zich gedragen volgens de geldende sportieve en maatschappelijke normen en gedragsregels,
• en zich onthouden van activiteiten die het aanzien van de waterskisport, van andere leden van
de selectie, dan wel de belangen van de NWWB kunnen schaden
• deelnemen aan de Selectiewedstrijd en het Nationaal Kampioenschap
• zich beschikbaar stellen voor deelname aan de internationale titelwedstrijden
• niet eerder aan een internationale wedstrijd (ook als zij zijn uitgenodigd) deelnemen, na eerst
toestemming daartoe van de TC te hebben verkregen
• indien enigszins mogelijk op verzoek van de TC meewerken clinics en trainingen
• vormbehoud en waarneembare progressie kunnen aantonen.
• Het niet verschijnen op het podium tijdens titelwedstrijden zonder afmelding met geldige reden
bij de TC en Juryvoorzitter zal door de NWWB worden betiteld als onsportief gedrag. Als
sanctie zullen de resultaten van de betreffende skiër tijdens de wedstrijd komen te vervallen.
Uitzending naar EK en WK is momenteel niet voorbehouden aan uitsluitend selectie leden. Skiërs die
gestelde limieten behaald hebben gesteld door de NWWB mogen ook inschrijven voor het EK of WK
maar uitsluitend na goedkeuring door de NWWB en via de NWWB.
Deelname aan de selectie geldt van NK tot NK, telkens voor de periode van 1 jaar.
Zodra een skiër zijn selectielimieten heeft behaald, kan de TC beslissen hem/haar tussentijds aan de
Selectie toe te voegen.
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UITZENDINGS EISEN 2015
EK
Junioren
Open
Senioren

Meisjes
Jongens
Dames
Heren
Dames
Heren

Slalom
1.5
2.5
2.5
3.0
2.0
2.5

Figuren
250
400
400
600
400
600

Springen
Geen eis
Geen eis
Geen eis
7.0m
Geen eis
Geen eis

Meisjes
Jongens
Dames
Heren
Dames
Heren

Slalom
2.5
3.5
3.5
4.0
2.5
3.0

Figuren
400
600
600
800
500
700

Springen
Geen eis
6.0m
Geen eis
9.0m
Geen eis
Geen eis

Slalom
4.0
6.0
7.0
10.0
5.0
8.0

Figuren
400
900
1000
1600
800
1000

Springen
6.0m
10.0m
8.0m
15.0m
7.0m
9.0m

WK
Junioren
Open
Senioren

SELECTIE EISEN 2015
Junioren
Open
Senioren

Meisjes
Jongens
Dames
Heren
Dames
Heren

1. Uitzending naar de EK of WK is mogelijk als de skiër in twee onderdelen aan de EK- of WK-eisen
voldoet en mag ook in het derde onderdeel inschrijven mist er een positief resultaat gehaald is.
2. Skiërs die voldoen aan de uitzendingseisen en daarmee in aanmerking komen voor uitzending
naar een EK of WK dienen, indien deze wedstrijd plaatsvindt buiten het Europese skiseizoen,
vormbehoud aan te tonen.
3. Om naar een EK of WK te worden uitgezonden dient een skiër te hebben deelgenomen aan:
a. Het NK.
b. En één RC (of twee gehomologeerde wedstijden) indien deze gehouden zijn in het jaar van de
EK en of WK.
NB:
Afhankelijk van vormbehoud en progressie kan het bestuur in individuele gevallen besluiten af te
wijken van bovengenoemde criteria.
Deelname aan selectietrainingen en/of selectiewedstrijden door niet-selectieskiërs
Skiërs die geen deel uit maken van de Nationale Selectie kunnen als gastskiër deelnemen aan
trainingen en/of internationale wedstrijden na verkregen toestemming van de TC. Dit geldt ook voor de
categorie Senioren. Zij kunnen echter geen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.
Reglement voor uitzending naar internationale wedstrijden
De leiding van een uit te zenden team wordt opgedragen aan een teamcaptain, die voor de duur van
de uitzending over de bevoegdheden beschikt die overigens zijn voorbehouden aan de Technische
Commissie. De teamcaptain kan indien nodig worden vergezeld van een assistent teamcaptain.
Leden van een uitgezonden team zijn persoonlijk verantwoordelijk voor
Een optimale lichamelijke en geestelijke conditie. Het zich onthouden van het gebruik van alcohol en
drugs voor tijdens en na de wedstrijd het zich onthouden van het gebruik van enigerlei vorm van
geestverruimende middelen en het gebruik van doping de goede zorg voor de waterski-uitrusting, de
bondskleding en de persoonlijke bezittingen;
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de NWWB kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies, vervreemding of een andere vorm van
geleden schade aan materialen en uitrusting. De skiër dient zichzelf hiertegen te verzekeren door
middel van een reis- en sportuitrustingen verzekering. Het tijdig aanwezig zijn op de door de
teamcaptain of wedstrijdleiding aan te geven plaatsen onvoorwaardelijk opvolgen van de instructies
van de teamcaptain het zich loyaal en sportief opstellen ten opzichte van de andere teamleden en ten
opzichte van andere deelnemers.
Daar waar het protocol van de wedstrijd dit aangeeft, zal het team zich presenteren in officieel
bondstenue.
Een skiër die zich tijdens een uitzending ernstig misdraagt kan op ieder moment uit het team worden
verwijderd
Disciplinaire straf
Een skiër die zich onttrekt aan dit reglement kan als volgt disciplinair worden gestraft
Uitsluiting van aangeboden trainingen of financiële tegemoetkomingen hiervoor,uitsluiting van de
eerstvolgende internationale (titel)wedstrijd, uitsluiting van de Selectie voor een nader te bepalen
periode.

JURYLEDEN 2015
Internationaal jury eerste klas
Internationaal stuurman eerste klas
Internationaal stuurman tweede klas
Nationaal jury derde klas

Rob Molenkamp
Jan Ter Wee
Sjoerd van Raak
Arno Zielman

Juryleden derde klas hebben de plicht op nationale wedstrijden een praktijk test af te leggen. Deze
moet door een Internationaal jurylid eerste klas afgenomen worden waar deze de functie van jury
voorzitter vervult. De internationale officiële moeten voldoen aan de internationale richtlijnen.
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