6.5 HET BENELUX KAMPIOENSCHAP (2018)
6.5.1 Algemeenheden
Het BENELUX KAMPIOENSCHAP is een internationale waterskiwedstrijd, klassieke afdeling, die éénmaal per
jaar ingericht wordt, en met als deelnemers België, Nederland en Luxemburg.
Het is niet omdat één van deze landen niet kan deelnemen dat de wedstrijd dat jaar niet de benaming BENELUX
KAMPIOENSCHAP mag dragen.
Het BENELUX KAMPIOENSCHAP is een gehomologeerde wedstrijd.
De wedstrijd wordt om beurt georganiseerd:
2018 = België
2019 = Nederland
Om deel te nemen moet men beschikken over een paspoort van het Benelux land waarvoor men uitkomt, dan wel
kunnen aantonen dat men minstens vijf jaar woonachtig is in dat land EN lid is van een bij de federatie
aangesloten waterskivereniging uit dat land.
Het organiserende land zal uiterlijk in de loop van de maand november van het voorafgaande jaar de datum (niet
noodzakelijk de plaats) mededelen aan beide andere landen, zodat deze hier rekening kunnen mee houden bij het
opstellen van hun nationale wedstrijdkalender.
6.5.2 Wedstrijdreglement
Elke federatie kan maximum 40 skiërs inschrijven.
De inschrijvingen moeten schriftelijk gebeuren door de drie betrokken federaties, en niet door de skiërs zelf.
De inschrijvingen moeten toekomen op het secretariaat van de inrichtende federatie, uiterlijk twee dagen op
voorhand.
Er zijn geen bijzondere deelnemeningsminima.
Men kan inschrijven in de eigen leeftijdscategorie OF in de’open’ categorie, maar niet in beide.
Er is één klassement in slalom, in figuren, in springen en in de combinatie.
Iedereen wordt samen geklasseerd volgens zijn combinatiepunten die afhankelijk zijn van zijn/haar geslacht en
categorie.
De “E&A Low” Tables zullen gebruikt worden om alle klassementen te berekenen.
Al wie in minimum één onderdeel scoort, komt voor in de combinatie.
Iedereen neemt deel onder de technische voorwaarden van zijn/haar geslacht en categorie behalve bij het
schansspringen van de ‘open’ heren waar een schanshoogte van 1,50m toegelaten is omwille van
veiligheidsredenen..
Er zijn twee ronden, een voorronde en een finale.
Per onderdeel gaan de 16 beste deelnemers uit de Benelux landen naar de finale, gebaseerd op hun
combinatiepunten.
De skiërs die in twee onderdelen in de finale zitten mogen ook aan het derde onderdeel deelnemen in de finale
indien ze in dat derde onderdeel meer dan zero gescoord hebben in de voorronde of minstens één sprong gelukt
hebben in de voorronde.
6.5.3 Klassementen & Titels
De teamrangschikking wordt berekend door optelling van de combinatiepunten van de vijf beste uitslagen per
land en per onderdeel, behaald in de voorronde of in de finale.
Er zijn vier titels van "BENELUX KAMPIOEN": slalom, figuren, springen en combinatie.
Dit zijn de winnaars van de finale in combinatiepunten per onderdeel en de winnaar van de combinatie.

6.5.4 Lastenboek voor de organisatoren
1. De skiërs betalen zelf hun eten en slapen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 Euro voor het eerste onderdeel waaraan men deelneemt plus 15 Euro per
bijkomend onderdeel.
Bij het inschrijvingsgeld is één lunch met drankje inbegrepen.
2.

De officiëlen betalen zelf hun reiskosten, maar krijgen hotel en eten betaald van zaterdagochtend tot
zondagmiddag.
Voor de homologator wordt dit vanaf vrijdagmiddag.
Er moet minimum één official functioneren uit een ander land dan dat van de organisator.

3.

Trofeeën:
Elke deelnemer krijgt een aandenken .
Elke podiumplaats (1-2-3) krijgt een certificaat of medaille.
De eersten krijgen een certificaat of medaille van Benelux Kampioen plus een beker/trofee.
Het winnende team krijgt de wisseltrofee voor één jaar.
Om deze definitief te verwerven moet men hem driemaal achter elkaar winnen.
De drie deelnemende landen krijgen wel elk een beker/trofee die ze mogen behouden.

6.5.5 Technisch reglement
Het technisch reglement van E&A is van toepassing, behalve voor de minimum startsnelheid in slalom.
Tabel met de minimum startsnelheden in slalom:
Categorie
Open Heren
Open Dames
Under-10 & Under-12
Under-14
Under-17
35+

Heren
46 km/u
Xxxxxxx
25 km/u
37 km/u
40 km/u
46 km/u

Dames
Xxxxxxx
43 km/u
25 km/u
34 km/u
37 km/u
43 km/u

6.5.6 Programma Benelux Kampioenschap
Zaterdag/Samedi/Saturday
09.00 u Voorronde SLALOM
13.30 u Voorronde FIGUREN & SPRINGEN
Zondag/Dimanche/Sunday
09.00 u Finale SLALOM
Finale FIGUREN
14.30 u Finale SPRINGEN
17.00 u Prijsuitreiking
Dit programma is enkel indicatief.
De Juryvoorzitter kan, na overleg met de organisatoren, steeds beslissen om het programma te wijzigen.
Bijvoorbeeld omwille van de weersvoorspellingen of vanwege het aantal deelnemers.

