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INLEIDING
Dit Reglement voor Kampioenschappen (RvK) bevat Algemene bepalingen en Appendices. De
Algemene bepalingen bevatten regels waarmee alle deelnemers en organisatoren te maken hebben.
De Appendices hebben betrekking op aanvullingen en uitzonderingen hierop.
De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op elk kampioenschap van de Zeil- , Kiteboardof de Windsurfsport dat onder de autoriteit van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond wordt
gehouden, doch zijn niet van toepassing op wereld- en continentale kampioenschappen zoals
genoemd in ISAF Regulation ISAF and Other Events (ISAF Regulation 25).

DEEL 1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

2
2.1

2.2

INLEIDENDE BEPALINGEN

Onderscheiden Kampioenschappen
Nederlandse Kampioenschappen: zeil-, windsurf- of kiteboardwedstrijden waaraan de titel van
Nederlands Kampioen is verbonden;
Klassen Kampioenschappen: zeil-, windsurf- of kiteboardwedstrijden waaraan de titel van
Klassen Kampioen is verbonden;
Regionale Kampioenschappen: wedstrijden, die het kampioenschap betreffen waaraan de titel
Kampioen van een provincie, regio of plaats is verbonden;
Onder een Open Kampioenschap wordt een Nederlands-, Klassen- of Regionaal
Kampioenschap verstaan, waarbij ook personen die niet lid zijn van een bij het
Watersportverbond aangesloten organisatie mogen inschrijven
Primus Inter Pares Kampioenschappen: Een kampioenschap tussen kampioenen in een
kalenderjaar op uitnodiging van het Watersportverbond

Autoriteit
Nederlandse Kampioenschappen kunnen slechts worden gezeild onder de autoriteit van het
Watersportverbond of met toestemming van het Watersportverbond onder auspiciën van het
Watersportverbond.
Klassen- en Regionale Kampioenschappen zijn alleen toegestaan met toestemming van het
Watersportverbond.

3

Reglementen
Op de kampioenschappen genoemd in Artikel 1 zijn in ieder geval van toepassing:
a.
De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) en de Bepalingen van het Watersportverbond
daarbij;
b.
Dit Reglement voor Kampioenschappen;
c.
De Klassenvoorschriften van de klasse(n) waarin het kampioenschap wordt verzeild.

4
4.1

Klassen en minimumdeelname
Nederlandse Kampioenschappen kunnen slechts worden uitgeschreven voor klassen die
volgens het ‘Reglement voor het erkennen en afvoeren van klassen van zeilboten’ de status
Nationale klasse of ISAF klasse hebben. Voor deze klassen moet de klasse voldoen aan de eis
met betrekking tot het minimale aantal deelnemende boten aan het Nederlands of het
Klassenkampioenschap in het voorgaande jaar, vastgelegd in de bijlage bij het Reglement voor
Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden. Onder een deelnemende boot wordt
verstaan: een boot die voldoet aan de voorwaarden van inschrijving zoals bepaald in de
aankondiging en die minimaal tijdens één wedstrijd is gestart;
Het bestuur van het Watersportverbond zal jaarlijks het minimum aantal deelnemers voor een
geldig Nederlands Kampioenschap vaststellen. Wanneer niet aan dit aantal voldaan wordt, zal
de titel ‘Nederlands Kampioen’ niet worden toegekend. De vastgestelde aantallen worden
vastgelegd in de bijlage bij het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en
Kiteboarden.

4.2
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4.3

4.4

Klassen Kampioenschappen kunnen slechts worden uitgeschreven voor klassen die volgens
het ‘Reglement voor het erkennen en afvoeren van klassen van zeilboten’ de status erkende
klasse hebben.
Open Nederlandse Kampioenschappen en Open Klassen Kampioenschappen mogen slechts
worden uitgeschreven voor:
(a)
ISAF klassen;
(b)
Nationale klassen met een internationale verspreiding waarbij de klassenvoorschriften
onder verantwoordelijkheid van een Nationale Autoriteit vallen.
Voor nationale klassen en nationaal erkende klassen mag geen Open Kampioenschap worden
uitgeschreven.

DEEL 2
5
5.1

5.2

ORGANISATIE VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN

Organisatie
Nederlandse Kampioenschappen worden georganiseerd door het Watersportverbond conform
Regel 89.1(b) RvW of onder auspiciën van het Watersportverbond conform RvW Regel 89.1(c)
(d) of (g).
Onder de voorwaarden zoals in dit reglement bepaald, kunnen kampioenschappen worden
samengevoegd in één evenement. Het Watersportverbond zal hiervoor toestemming verlenen
als het ervan overtuigd is dat het evenement voldoet aan de vereisten zoals in dit reglement
bepaald.

6

Aanvraag voor een kampioenschap
Een aangesloten vereniging die het voornemen heeft conform artikel 5 RvK een
kampioenschap in een jaar te organiseren, moet hiertoe schriftelijk voor 1 februari van het
betreffende jaar een aanvraag bij het Watersportverbond indienen op een daarvoor bestemd
formulier. Deze aanvraag moet worden ondersteund door de betrokken erkende
klassenorganisatie(s). Het Watersportverbond kan dispensatie verlenen voor een later
ingediende aanvraag.

7

Vaststelling van kampioenschappen
Het Watersportverbond informeert de aanvrager en de betrokken klassenorganisatie over de
goedkeuring van het kampioenschap. Goedgekeurde kampioenschappen kunnen op de
wedstrijdkalender worden geplaatst.

8
8.1

Vereisten voor toewijzing van een Nederlands Kampioenschap
Het wedstrijdwater, de walfaciliteiten en de kwaliteit van de organisatie moeten een
kampioenschap rechtvaardigen.
De wedstrijdleider moet een Internationaal wedstrijdleider (IRO) of een Nationaal erkend
wedstrijdleider zijn. De voorzitter van het protestcomité moet een Internationale Judge (IJ) of
een Nationaal erkend judge zijn. Het Watersportverbond kan op basis van een schriftelijk en
beargumenteerd verzoek hiervoor dispensatie verlenen.
Het protestcomité moet een comité zijn conform de vereisten van Regel 91(a) of (b) RvW.
Er moet een meter van het evenement in de zin van Regel 78.3 RvW en de bijbehorende
Bepaling van het Watersportverbond aangesteld zijn. Het Watersportverbond moet de
aanstelling van de meter van het evenement goedkeuren. Het Watersportverbond heeft het
recht om zelf de meter bij het evenement aan te stellen.
Het opstellen van de aankondiging als bedoeld in Regel 89.2 RvW is de verantwoordelijkheid
van de organiserende autoriteit en moet gebaseerd zijn op het geldende Standaardmodel van
het Watersportverbond. De aankondiging moet goedgekeurd zijn door het Watersportverbond.
Uiterlijk twee maanden voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap moet de aankondiging
aan het Watersportverbond worden voorgelegd.
Het opstellen van de wedstrijdbepalingen als bedoeld in Regel 90.2 RvW is de
verantwoordelijkheid van het wedstrijdcomité en moeten gebaseerd zijn het geldende
Standaardmodel van het Watersportverbond. De wedstrijdbepalingen moeten goedgekeurd zijn
door het Watersportverbond. Uiterlijk 6 weken voor de eerste wedstrijd van het evenement
moeten de wedstrijdbepalingen aan het Watersportverbond worden voorgelegd. De
goedgekeurde wedstrijdbepalingen worden gepubliceerd zoals aangegeven in de Aankondiging

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6
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9
9.1
9.2

9.3
9.4

Vereisten voor goedkeuring van een Klassen- of Regionaal kampioenschap
Het wedstrijdwater, de walfaciliteiten en de kwaliteit van de organisatie moeten een
kampioenschap rechtvaardigen;
De functies van wedstrijdleider of voorzitter protestcomité worden ingevuld door 1 Nationaal
erkende official in combinatie met een gediplomeerd wedstrijd- of protestcomitélid (GWO
geslaagde);
De erkende official controleert de Aankondiging en Wedstrijdbepalingen en keurt deze goed;
Het minimum aantal deelnemers voor een geldig Klassen of Regionaal kampioenschap is 2/3
van het voorgeschreven minimum aantal deelnemers bij Nederlandse Kampioenschappen voor
de categorie waartoe de klasse behoort.

10
Intrekking van de toestemming voor en ongeldig verklaren van een kampioenschap
10.1 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 dit reglement. Als het hiertoe besluit, zal het de redenen schriftelijk aan de
betreffende vereniging(en) en klassenorganisatie(s) bekend maken.
10.2 Het Watersportverbond kan na afloop van een kampioenschap het kampioenschap ongeldig
verklaren als zij van oordeel is dat het evenement niet aan de in dit reglement genoemde
criteria voor een kampioenschap heeft voldaan. Het Watersportverbond zal, in voorkomende
gevallen haar besluit schriftelijk motiveren.

DEEL 3
Hoofdstuk A

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
INSCHRIJVING EN DEELNAME

11
Recht van deelname
11.1 Voor een kampioenschap staat de inschrijving open voor een ieder waarvan het deelname recht
voor wedstrijden (ISAF Regulation 19) niet is opgeschort of ingetrokken, die lid is van een bij
het Watersportverbond aangesloten organisatie, die tevens voldoet aan Regel 75 RvW en de
inschrijfvoorwaarden. Voor Open Kampioenschappen mogen ook niet-leden van een bij het
Watersportverbond aangesloten vereniging, die tevens voldoen aan Regel 75 RvW en de
inschrijfvoorwaarden, inschrijven
11.2 Het meet- of handicapcertificaat van een boot moet 5 werkdagen exclusief de dag van uitgifte
voor de dag van de eerste geprogrammeerde wedstrijd van het evenement geldig zijn. Wijziging
of ongeldig worden van het meet- of handicapcertificaat na deze datum leidt tot afwijzing of
annulering van de inschrijving in overeenstemming met Regel 76.1 RvW. Het
Watersportverbond kan naar aanleiding van een schriftelijk verzoek voor een boot de termijn
van 5 werkdagen verkorten.
12

Verantwoordelijke persoon
De inschrijver moet zijn de in Regel 46 RvW genoemde verantwoordelijke persoon, die in alle
wedstrijden van het desbetreffende kampioenschap als zodanig dient op te treden.

13
Aanvaarding van inschrijvingen en selectie
13.1 Voor de toepassing van Regel 76.1 RvW, anders dan op grond van het niet voldoen aan de in
de aangekondigde gestelde voorwaarden, is toestemming van het Watersportverbond vereist.
13.2 Een beperking van de inschrijvingen is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van het Watersportverbond.
Hoofdstuk B

WEDSTRIJDSCHEMA, WEDSTRIJDORGANISATIE EN PROTESTCOMITE

14
Aantal Wedstrijden en wedstrijddagen
14.1 Het aantal wedstrijden en wedstrijddagen, inclusief eventuele reservedagen, alsmede het
minimum aantal gezeilde wedstrijden, benodigd voor een geldig kampioenschap, moet in de
aankondiging en de wedstrijdbepalingen worden vermeld.
14.2 Het aantal uitgeschreven wedstrijden is minimaal zes.
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14.3 Het minimum aantal wedstrijdscores voor een geldig kampioenschap mag niet minder bedragen
dan vier. De aankondiging en de wedstrijdbepalingen kunnen een groter minimum aantal
voorschrijven.
14.4 De wedstrijdserie moet worden uitgeschreven binnen een tijdvak van 16 dagen.
14.5 Indien een kampioenschap bestaat uit verschillende wedstrijdseries welke door verschillende
verenigingen georganiseerd worden, dan ligt gedurende het kampioenschap de
verantwoordelijkheid van een serie bij de vereniging welke deze serie georganiseerd heeft.
15

Toewijzing van klassen aan banen; indeling in groepen
Indien meer dan 2 klassen op een baan starten moet de baan en de wijze van organisatie
worden goedgekeurd door het Watersportverbond.

16

Controle van boten en inventaris
De organiserende autoriteit en het wedstrijdcomité kunnen in overeenstemming met Appendix J
RvW een meetprocedure en/of een uitrustingscontrole voorschrijven. Zij moet dit doen als een
meter cq controleur in overeenstemming met Regel 78.3 RvW medewerking vraagt. Met
toepassing van Regel 76.1 RvW wordt de inschrijving van boten die voor de eerste start niet in
overeenstemming met de aankondiging ter controle worden aangeboden, afgewezen of
geannuleerd.

17
Protestcomité en uitsluiting van hoger beroep
17.1 Een verzoek om toestemming voor het ontzeggen van Hoger Beroep als bedoeld in de Bepaling
van het Watersportverbond bij Regel 70.5 RvW moet uiterlijk een maand vóór de aanvang van
het kampioenschap aan het Watersportverbond worden gericht, onder vermelding van de
namen van de leden van het protestcomité.
17.2 Het Watersportverbond zal alleen toestemming verlenen als aan regel 70.5(b) of 70.5(c) is
voldaan en bij toestemming op grond van regel 70.5(b) alleen als tenminste de voorzitter en één
van de leden van het protestcomité een ISAF en/of Watersportverbond erkenning als judge
heeft.
17.3 De schriftelijke toestemming van het Watersportverbond of een afschrift daarvan, moet op het
officiële mededelingenbord worden gepubliceerd.
Hoofdstuk C

SCORE EN TITEL

18
Scoren het Lage Punt Systeem
18.1 Voor het scoren moet het Lage Punt Systeem conform Appendix A RvW worden toegepast.
18.2 Bij slechts vier geldige wedstrijden moeten deze allen meetellen voor het resultaat. Bij 5, 6, 7 en
8 geldige resultaten mag maximaal één wedstrijd worden afgetrokken. Bij 9, 10, 11 of 12
geldige resultaten mogen maximaal twee scores worden afgetrokken. Bij 13 of meer geldige
resultaten mogen maximaal drie scores worden afgetrokken voor de eindscore.
18.3 Als Appendix E RvW van toepassing is, is artikel 18.2 RvK niet van toepassing. Dan is het HMS
puntensysteem van toepassing
19

Titels
Ieder lid van de bemanning van de boot met de beste seriescore, verwerft, al naargelang het
soort kampioenschap, de titel ‘Nederlands Kampioen’ of ‘Klassen Kampioen’ of ‘Regionaal
Kampioen’. Dit artikel geldt onverkort in het geval van een open kampioenschap met
buitenlandse deelname.

20

Verklaring
Alvorens de kampioenstitel kan worden toegekend moet de verantwoordelijke persoon een door
het Watersportverbond opgestelde verklaring invullen en ondertekenen, inhoudende dat de
regels en bepalingen van toepassing op het kampioenschap zijn nageleefd. In deze verklaring
vermeldt de verantwoordelijke persoon tevens de namen van alle bemanningsleden en de bij
het Watersportverbond aangesloten vereniging waarvan deze lid zijn.

21

Prijzen
Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot de volgende prijzen beschikbaar:
a. Voor een (Open) Nederlands Kampioenschap:
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-

Een medaille voor ieder lid van de bemanning van de boten (met een maximum van het in
de klassenvoorschriften bepaalde maximum aantal personen) op de eerste drie plaatsen in
de seriescore.
- Een blauwe drijvende wimpel voor de boot, die aan de verantwoordelijke persoon wordt
uitgereikt.
b. Voor een (Open) Klassenkampioenschap:
- Een rode drijvende wimpel voor de boot, die aan de verantwoordelijke persoon wordt
uitgereikt.

Appendix A

Nederlandse kampioenschappen IRC en ORC

De regels van deze appendix hebben uitsluitend betrekking op (Open) kampioenschappen voor
klassen van boten, gemeten volgens IRC en boten gemeten volgens de ORC- handicap, en kunnen
een aanvulling op, en/of wijziging van de regels van de Algemene Bepalingen zijn.

1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

2
2.1
2.2

2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

Klassen
Voor de IRC en ORC klassen kunnen in overeenstemming met de artikelen van dit hoofdstuk
voor bepaalde data en een bepaald wedstrijdwater (Open) Nederlandse kampioenschappen
(Nederlands kampioenschap zeezeilen) worden uitgeschreven
Voor de ORC klassen kunnen, in plaats van een (Open) Nederlands Kampioenschap, in
overeenstemming met de artikelen van dit hoofdstuk voor bepaalde data en een bepaald
wedstrijdwater regionale klassenkampioenschappen voor Noord- resp. Zuid-Nederland worden
uitgeschreven. Jaarlijks worden de klassen door het bestuurslid wedstrijdsport vastgesteld (zie
bijlage).
Voor de ORC-klassen kunnen (Open) Nederlandse kampioenschappen in de shorthanded
categorie Two handed (de bemanning bestaat uit 2 personen) worden uitgeschreven.
Als er minder dan het volgens artikel 4.1 RvK minimum vereiste aantal boten in een klasse
inschrijven voor een geldig kampioenschap, dan wordt deze klasse gecombineerd met de
klasse met het klassennummer minus één, met uitzondering van klasse één, welke dan wordt
gecombineerd met klasse twee. Als er dan nog te weinig inschrijvers zijn, wordt geen
Nederlands kampioenschap in de combinatie van klassen verzeild.
Als klassen gecombineerd zeilen, gelden de volgende artikelen voor de klasse met het laagste
klassennummer van de twee.
Schema van Wedstrijden; Wedstrijdbanen
De wedstrijdserie moet worden uitgeschreven voor tenminste vier wedstrijden (dit wijzigt artikel
14.2 RvK), die op minimaal drie aaneengesloten wedstrijddagen moeten worden verzeild;
Conform artikel 14.3 RvK is het minimaal aantal wedstrijden voor een geldig kampioenschap
vier. Tenminste één van deze wedstrijden moet een wedstrijd met een middellange baan zijn
met uitzondering van de ORC categorie Two Handed, waarbij tenminste één van deze
wedstrijden een wedstrijd met een lange baan moet zijn;
De korte wedstrijden moeten zo worden ingericht dat op één dag tenminste twee wedstrijden
zouden kunnen worden gezeild;
De minimum lengte van de middellange wedstrijdbaan is 15 NM. De minimum lengte van de
lange baan is 75 NM. Afkorten is mogelijk, maar niet eerder dan na 3 uur.
Scoren
Voor het scoren moet het Lage Punt Systeem conform Regel A4 RvW worden toegepast.
Het aantal punten van de middellange wedstrijd wordt vermenigvuldigd met 1,5 en is niet
aftrekbaar voor de seriescore (dit wijzigt Regel A2 RvW)
Artikel 3.2 RvK is niet van toepassing bij de ORC categorie Two Handed. Voor deze categorie
mogen de gevaren wedstrijden met de lange baan niet afgetrokken worden (dit wijzigt Regel
A2 RvW).
Voor het scoren van de wedstrijden onder IRC wordt het TCC gebruikt.
Voor het scoren van de wedstrijden onder ORC wordt Triple number gebruikt. In de
wedstrijdbepalingen wordt aangegeven welk systeem voor korte of middellange wedstrijden
wordt gebruikt (inshore of offshore).
Voor het scoren van Loef-Lij wedstrijden in de ORC categorie Two Handed wordt
Triple number gebruikt. Voor overige baansoorten in deze categorie wordt het ToT
Double Handed Offshore Single Number gebruikt.
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4

Prijzen
In afwijking van artikel 21 RvK wordt het maximum aantal medailles jaarlijks vastgesteld (zie
bijlage).
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Appendix B

Nederlandse Kampioenschappen voor zeilcategorieën en /
of disciplines.

De bepalingen van deze appendix hebben uitsluitend betrekking op (Open) Nederlandse
Kampioenschappen voor zeilcategorieën en / of disciplines, en zijn een aanvulling op en / of wijziging
van de bepalingen van de Delen 1 tot en met 3.

1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

Toewijzing van Nederlandse kampioenschappen voor zeilcategorieën en / of
disciplines.
(Open) Nederlandse kampioenschappen kunnen met toestemming van het Watersportverbond
in een bepaalde categorie en/of discipline worden uitgeschreven.
Per combinatie van categorie en discipline wordt in beginsel maximaal één kampioenschap
uitgeschreven.
Categorieën en disciplines
De volgende categorieën worden onderscheiden: benjamin, jeugd, studenten, gehandicapten
en masters. Andere categorieën kunnen door het Watersportverbond goedgekeurd worden.
Er kunnen drie disciplines onderscheiden worden, te weten matchracen en teamzeilen. Andere
disciplines kunnen door het Watersportverbond goedgekeurd worden.

3

Klassen
Het Watersportverbond kan toestaan dat voor een kampioenschap als in dit hoofdstuk bedoeld,
een niet-erkende klasse wordt gebruikt. Het Watersportverbond kan aan deze toestemming
voorwaarden verbinden. Het bij het kampioenschap te gebruiken boottype moet in de
aankondiging en de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

4

Overige wijzigingen van de delen 1 tot en met 3 voor de disciplines Matchracen en
Teamzeilen
In afwijking van artikel 3(c) RvK is het toegestaan klassenvoorschriften niet van toepassing te
verklaren;
Artikel 4 RvK (klassen en minimum deelname) wordt gewijzigd in:
4.2.1
Voor nationale kampioenschappen kan gebruik worden gemaakt van ieder type boot.
Voor de discipline matchracen moeten deze boten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
- Minimaal 4 boten van hetzelfde type
- Prestaties onderling gelijk
- LOA minimaal 5.9 meter
- In staat om een spinnaker te voeren
- De bemanning moet bestaan uit minimaal 3 personen
4.2.2
Een minimum aantal van 8 daartoe gerechtigde deelnemers moeten zich hebben
ingeschreven om een Nederlands Kampioenschap geldig te laten zijn. Wanneer niet
aan dit aantal voldaan wordt zal de titel ‘Nederlands Kampioen’ niet worden
toegekend. Onder inschrijver wordt voor dit reglement verstaan: een deelnemer die
zich daadwerkelijk heeft ingeschreven zoals bepaald in de aankondiging, het
inschrijfgeld heeft betaald en minimaal één keer gestart is.
In afwijking van artikel 6 RvK hoeft een aanvraag voor een (O)NK niet te worden ondersteund
door een erkende klassenorganisatie;
De voorzitter van het Umpireteam moet een ISAF en / of Watersportverbond-erkenning als
umpire hebben. Het Watersportverbond kan op basis van een schriftelijk en beargumenteerd
verzoek hiervoor dispensatie verlenen. Dit wijzigt artikel 8.2 RvK
Minimaal de helft van het aantal leden van het Umpireteam moet een ISAF en / of
Watersportverbond-erkenning als umpire hebben. Het Watersportverbond kan op basis van een
schriftelijk en beargumenteerd verzoek hiervoor dispensatie verlenen.
Artikel 8.4, 8.5 en 8.6 RvK vervallen. De aankondiging en de wedstrijdbepalingen moeten op
basis van templates voor aankondigingen en wedstrijdbepalingen in de betreffende discipline
worden gemaakt. Voor de disciplines match- en teamracen zijn dit de ISAF Templates
(a) De aankondiging moet goedgekeurd zijn door het Watersportverbond. Uiterlijk twee
maanden voor de eerste wedstrijd van het kampioenschap moet de aankondiging aan het

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
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Watersportverbond worden voorgelegd. De schriftelijke goedkeuring van het
Watersportverbond of een afschrift daarvan moet tijdens het evenement op het officiële
mededelingenbord worden gepubliceerd.
(b) De wedstrijdbepalingen moeten goedgekeurd zijn door het Watersportverbond. Uiterlijk 6
weken voor de eerste wedstrijd van het evenement moeten de wedstrijdbepalingen aan het
Watersportverbond worden voorgelegd. De schriftelijke goedkeuring van het
Watersportverbond of een afschrift daarvan moet tijdens het evenement op het officiële
mededelingenbord worden gepubliceerd.
4.7 Als boten ter beschikking zijn gesteld door de organiserende autoriteit of als artikel B3 RvK van
toepassing is, vervalt artikel 11.2 RvK
4.8 Als er voor het kampioenschap in de discipline Matchracen een beperkt aantal inschrijvingen
geaccepteerd worden dan dient de selectie plaats te vinden op basis van de ISAF Matchrace
Open Ranking, waarbij de inschrijvingen worden geaccepteerd in volgorde van de plaats in de
ISAF Ranking van hoog naar laag, zoals die gepubliceerd is op de dag van de sluiting van de
inschrijvingen. De organisatie mag, na toestemming van het Watersportverbond, maximaal 2
inschrijvers accepteren op basis van hun resultaat in een kwalificatiewedstrijd of op basis van
een wildcard .
4.9 Als er voor het kampioenschap in de discipline Teamzeilen een beperkt aantal inschrijvingen
geaccepteerd worden dan dienen de selectiecriteria in de aankondiging te worden vermeld.
4.10 De definitieve lijst van schippers of teams die worden uitgenodigd voor een evenement moet
worden goedgekeurd door het Watersportverbond.
4.11 De artikelen 14.1, 14.2 en 14.3 RvK vervallen. Het minimaal aantal geplande wedstrijddagen is
2. Het aantal wedstrijddagen en het programma van de wedstrijden alsmede het minimum
programma benodigd voor een geldig kampioenschap moet in de aankondiging en de
wedstrijdbepalingen worden vermeld.
4.12 In afwijking van artikel 18 RvK worden boten gescoord in overeenstemming met de van
toepassing zijnde Appendix.
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Appendix C Nederlandse Kampioenschappen voor windsurfen - of
kiteboarden
De bepalingen van deze appendix hebben uitsluitend betrekking op (Open) Nederlandse
Kampioenschappen voor windsurf- of Kiteboardcategorieën, divisies en/of disciplines, en zijn een
aanvulling op en/of wijziging van de bepalingen van de Delen 1 tot en met 3.
1
1.1

1.2
1.3

2
2.1
2.2

2.3

Toewijzing van (Open) Nederlandse Kampioenschappen Windsurfen en Kiteboarden
(Open) Nederlandse Kampioenschappen Windsurfen of Kiteboarden kunnen met toestemming
van het Watersportverbond in bepaalde disciplines, divisies en/of categorieën worden
uitgeschreven.
Per combinatie discipline, divisie en/of categorie wordt in beginsel één kampioenschap
uitgeschreven.
Als er minder dan het volgens artikel 4.1 RvK vereiste aantal deelnemers in een divisie
inschrijven voor een geldig kampioenschap dan wordt deze divisie gecombineerd met de
opvolgende divisie. Als er dan nog te weinig inschrijvers zijn, wordt geen Nederlands
Kampioenschap in de combinatie van divisies verzeild.
Disciplines, Divisies en Categorieën
De disciplines en wedstrijdvormen van Appendix B RvW worden onderscheiden. Daarnaast
wordt de discipline en wedstrijdvorm IJssurfen onderscheiden.
De volgende divisies kunnen binnen een wedstrijdvorm worden onderscheiden op basis van de
leeftijd per 31 december van het jaar waarin het Kampioenschap gezeild wordt:
(a)
Junioren ( jonger dan 15 jaar)
(b)
Junioren (15 en 16 jaar)
(c)
Jeugd (17, 18 en 19 jaar)
(d)
Senioren (heren 20 tot en met 34 jaar, dames 20 tot en met 29 jaar)
(e)
Masters (heren 35 jaar en ouder, dames 30 jaar en ouder)
De volgende categorieën worden onderscheiden: studenten (personen ingeschreven bij een
voltijds opleiding voor Wetenschappelijk of Hoger Onderwijs) en gehandicapten. Andere
categorieën kunnen door het Watersportverbond worden goedgekeurd.

3

Klassen
Het Watersportverbond kan toestaan dat voor een kampioenschap als in dit hoofdstuk bedoeld,
een niet-erkende klasse wordt gebruikt. Het watersportverbond kan aan deze toestemming
voorwaarden verbinden. Het bij het kampioenschap te gebruiken surfplank of kiteboard type
moet in de aankondiging en de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

4
4.1

Schema van wedstrijden
Het schema van de wedstrijden, waaronder begrepen data, locatie(‘s), aantal en soort van de
wedstrijden, wordt in overleg met het Watersportverbond bepaald.
In afwijking van artikel 14.3 RvK geldt voor een kampioenschap bestaande uit eliminatieseries
(B10 RvW) dat tenminste 1 eliminatieserie moeten zijn voltooid tot en met de finale om het
kampioenschap geldig te maken.
In afwijking van artikel 14.4 RvK hoeven kampioenschappen onder deze appendix niet binnen
het aangegeven tijdvak verzeild te worden.

4.2

4.3

5
Scoren
Voor wedstrijden onder deze appendix is artikel 18.2 RvK niet van toepassing maar geldt Regel B8
RvW.
6
6.1

Discipline Expression
Bij de discipline Expression hoeft de voorzitter van de jury in afwijking van artikel 8.2 RvK geen
international judge (IJ) of Nationaal erkende judge te zijn. De juryleden moeten ervaring hebben
in het jureren van Expression wedstrijden en worden goedgekeurd door het Watersportverbond
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Appendix D
Nederlandse Kampioenschappen voor Ronde- en
Platbodemklassen.
De regels van deze appendix hebben uitsluitend betrekking op Kampioenschappen voor Ronde en
Platbodemklassen en kunnen een aanvulling op, en/of wijziging van de regels in de Delen 1 t/m 3 zijn.
1
1.1
1.2

1.3

2

Klassen
De klassenindeling is conform de Klassenvoorschriften Ronde- en Platbodemklassen en de VA
klassenorganisatie.
Voor klassen die voldoen aan het minimum aantal meetcertificaten voor een Nederlands
Kampioenschap, kan een Nederlands Kampioenschap worden uitgeschreven.
(a) Als een A-klasse onvoldoende meetcertificaten heeft, dan kunnen meerdere A-klassen,
behoudens de V en VA klasse met onvoldoende inschrijvers of meetbrieven, gecombineerd
worden tot één A- klasse.
(b) Als een B-klasse onvoldoende meetcertificaten heeft, dan kunnen meerdere B-klassen met
onvoldoende inschrijvers of meetbrieven gecombineerd worden tot één B-klasse.
(c) Als een C-klasse onvoldoende meetcertificaten heeft, dan kunnen meerdere C-klassen met
onvoldoende inschrijvers of meetbrieven, gecombineerd worden tot één C-klasse.
(d) Als op deze wijze nog niet aan het vereiste aantal meetbrieven kan worden voldaan, dan
kunnen meerdere klassen, behoudens de V en VA klasse, met onvoldoende meetbrieven
gecombineerd worden.
Alle boten in een gecombineerde klasse hebben dezelfde starttijd en varen in dezelfde wedstrijd
en dezelfde wedstrijdbaan.
Als er minder dan het volgens artikel 4.1 RvK minimum vereiste aantal boten in een klasse
inschrijven voor een geldig kampioenschap wordt dan wordt deze klasse gecombineerd. Als er
dan nog te weinig inschrijvers zijn, wordt geen Nederlands kampioenschap in de combinatie
van klassen verzeild.
(a) Als een A-klasse onvoldoende inschrijvers heeft, dan kunnen meerdere A-klassen,
behoudens de V en VA klasse, met onvoldoende inschrijvers of meetbrieven,
gecombineerd worden tot één A-klasse.
(b) Als een B-klasse onvoldoende inschrijvers heeft, dan kunnen meerdere B-klassen met
onvoldoende inschrijvers of meetbrieven, gecombineerd worden tot één B-klasse.
(c) Als een C-klasse onvoldoende inschrijvers heeft, dan kunnen meerdere C-klassen met
onvoldoende inschrijvers of meetbrieven, gecombineerd worden tot één C-klasse.
(d) ls op deze wijze nog niet aan het vereiste aantal meetbrieven en of inschrijvers kan worden
voldaan, dan kunnen meerdere klassen, behoudens de V en VA klasse, met onvoldoende
meetbrieven en/of inschrijvers gecombineerd worden.
Alle boten in een gecombineerde klasse hebben dezelfde starttijd en varen in dezelfde wedstrijd
en dezelfde wedstrijdbaan.
Prijzen
In afwijking van artikel 21 RvK wordt het maximum aantal medailles jaarlijks vastgesteld (zie
bijlage).
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Appendix E

Primus Inter Pares Kampioenschappen (Concept)

De regels van deze appendix hebben uitsluitend betrekking op de Primus Inter Pares
Kampioenschappen en kunnen een aanvulling op, en/of wijziging van de regels in de Delen 1 t/m 3
zijn.
1
1.1
1.2
2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

4
4.1
4.2
4.3
4.4

5
5.5
5.6
5.7
5.8

Inleiding
De Primus Inter Pares Kampioenschappen is een evenement om de kampioen van
Kampioenen in een jaar te bepalen.
Het Kampioenschap wordt in een door het Watersportverbond te bepalen klasse verzeild
Organisatie
Nederlandse Kampioenschappen worden georganiseerd door het Watersportverbond conform
Regel 89.1(b) RvW of onder auspiciën van het Watersportverbond conform RvW Regel
89.1(c) (d).
Het Watersportverbond vraagt een aangesloten vereniging om het Primus Inter Pares
Kampioenschap in een jaar te organiseren
Deelnemers
Deelnemers worden uitgenodigd door het Watersportverbond. Deelnemers zijn niet boten
maar de personen die als deelnemer uitgenodigd zijn en zich daarop tijdig aangemeld
hebben.
Criteria voor uitnodiging zijn:
3.2.1 De persoon met de Nederlandse nationaliteit die als stuurman/stuurvrouw de titel
Nederlands Kampioen in een jaar heeft verworven in een open eenheidsklasse, met
uitzondering van de personen die de titel Nederlands Kampioen in een zeildiscipline of
zeilcategorie hebben behaald.
3.2.2 Een persoon met de Nederlandse nationaliteit die in een jaar als stuurman/stuurvrouw
aan boord naar beoordeling van het Watersportverbond een aansprekend internationale
prestatie heeft geleverd in een ISAF klasse.
Alleen personen die op de dag van de eerste geplande wedstrijd van de PIP in een jaar de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt mogen dat jaar aan de PIP deelnemen.
Deelnemers moeten fysiek in staat zijn om als stuurman te varen in de aangewezen klasse
conform de van toepassing zijnde klasse voorschriften te varen. Dit ter beoordeling van het
Watersportverbond in overleg met de klassenorganisatie als regel 4.2.van deze appendix van
toepassing is.
De deelnemende kampioenen treden tijdens de Primus Inter Pares Kampioenschappen op als
stuurman van hun boot.
Klassen
Het Watersportverbond wijst na overleg met een klassenorganisatie een klasse aan waarin
het Primus Inter Pares Kampioenschap wordt gevaren
Als de boten via een klassenorganisatie beschikbaar worden gesteld, maakt de
klassenorganisatie deel uit van het organisatiecomité conform regel 89.1(f) RvW.
Boten worden door middel van loting verdeeld over de deelnemers. Na iedere wedstrijd moet
er van boot worden gewisseld.
In de aankondiging kan bepaald worden dat de eigenaren (of door hem aangewezen
bemanning) van de boten als bemanning meevaren.
Organisatie van de wedstrijden
De wedstrijden worden in 1 weekend verzeild
Er moeten tenminste 6 wedstrijden uitgeschreven worden, waarvan tenminste 4 verzeild
moeten worden op het kampioenschap geldig te maken
Deel 2 Organisatie van de Kampioenschappen RvK is van toepassing voor zover niet in deze
appendix gewijzigd.
Niet de boot, maar de deelnemende kampioen scoort tijdens het evenement, dit wijzigt regel
90.3 RvW en Appendix A RvW.
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6
6.1
6.2
6.3

Titel en Prijzen
De Kampioen met de beste seriescore verwerft de titel Kampioen Primus Inter Pares van dat
kalenderjaar.
Het Watersportverbond stelt voor de winnende kampioen een blauwe wimpel en een medaille
beschikbaar.
Voor de nummers twee en drie worden eveneens medailles beschikbaar gesteld.
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