Wedstrijdbepalingen voor NK Kite Wave 2022 georganiseerd door The Spot in
samenwerking met de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) onder auspiciën van
het Watersportverbond


15, 16, 17 & 18 april
 23 & 24 april
 30 april &1 mei
 7 & 8 mei
 21 & 22 mei
 28 & 29 mei
 19 juni
 26 juni
 3 juli
 10 juli
______________________________________________________________________________________
[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd.
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een board is.
[SP] geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een standaard straf mag opleggen

1

REGELS

1.1
1.2

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

2

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst
naast de jurytoren op de wedstrijdlocatie

3

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal uiterlijk 20 minuten voor het eerste waarschuwingssein van
de race(s) waar op deze betrekking heeft bekend worden gemaakt.

4

WEDSTRIJDSEINEN

4.1
4.2

Seinen op de wal zullen worden getoond op de vlaggenmast nabij de jurytoren
Wanneer vlag OW
getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan 15
minuten' in wedstrijdsein OW.

5
5.1

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD
Data zijn stand-by data. De wedstrijd kan plaatsvinden in ieder weekend in de periode van 4 april t/m 19
april of in september ieder weekend in de periode van 12 t/m 27 september. Uiterlijk 1 dag van te voren
wordt de wedstrijddag bevestigd via https://www.facebook.com/wedstrijdkitesurfen/ en via
https://www,gotothespot.com

5.2

Aantal wedstrijden
Het NK Kite Wave kent 1 wedstrijd. Een wedstrijd duurt maximaal 1 dag
De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is 10.00 uur

5.3

5.4
5.5

30 minuten voor het eerste waarschuwingssein wordt een skippers meeting gehouden nabij het
wedstrijdkantoor.
Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na de laatste heat.

6

RESERVE

7
7.1

WEDSTRIJDGEBIED [NP] [DP]
Het wedstrijdgebied is het gebied waarbinnen de deelnemers onder normale omstandigheden
wedstrijdzeilen.
Deelnemers die niet wedstrijdzeilen moeten 75 meter buiten het wedstrijdgebied blijven.

7.2

8
8.1

DE BANEN
Het gebied met de merktekens waarbinnen de golven moeten worden genomen worden minimaal 20
minuten voor het eerste waarschuwingssein van de betreffende wedstrijd bekend gemaakt op het
mededelingenbord.

9
9.1

MERKTEKENS
Merktekens van de baan worden voor de start op het Mededelingenbord bekend gemaakt.

10

RESERVE

11
11.1

DE START – Heat seinen
Elke vlag wordt verwijderd als de volgende vlag wordt vertoond
Rode vlag (start procedure heat)
Gele vlag (1 minuut voor start volgende heat)
Groene vlag (start van de heat)
Rood geblokte vlag (Uitstel vlag)
Blauw geblokte vlag (afbreek vlag)

11.2

Elke vlag wordt weggenomen als de volgende vlag wordt getoond, voorbeeld:
Rood op: X-15 minuten (voorbeeld tijden) (Geluidssignaal)
Rood neer: Geel op X-11 minuten
Geel neer: X-10 minuten
Groen op: Start heat 10 minuten (Geluidssignaal)
Laatste minuut heattijd geen vlag!
Rood op: einde heat X-15 minuten (Geluidssignaal)
Rood neer Geel op X-11 minuten
Geel neer X-10 minuut
Groen op start heat X

11.3

De duur van de heat en de transitie worden minimaal 20 minuten voor het eerste waarschuwingssein van
de betreffende wedstrijd bekend gemaakt op het mededelingenbord.
Indien de omstandigheden dit vereisen kan de voorzitter van de jury de heats verlengen.
Indien de heat wordt verlengd met 2 minuten wordt voor de “waarschuwing einde” een extra gele vlag
getoond. Bij het nieuwe “waarschuwing einde” worden de gele en groene vlag weggenomen.

11.4
11.5

12

RESERVE

13

RESERVE

14
14.3

STRAFSYSTEEM
Juryleden zullen protesteren als ze een overtreding zien indien de betrokken partijen niet protesteren en/of
er wordt geen straf genomen door één of meerdere betrokken partijen.

15

RESERVE

16
16.1

PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
Protesten en verzoeken om verhaal moeten, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nadat de deelnemer de
race heeft beëindigd, mondeling worden gedaan bij een jurylid.
De protesteerder zal alle redelijke inspanningen leveren om de geprotesteerde en de eventuele getuigen
naar de jury te brengen.
De locatie van de jury op het strand in de buurt van het deelnemersgebied wordt aangegeven door de
vlaggenmast met de wedstrijdvlaggen.
Beslissingen van het protestcomité zijn bindend.

16.2
16.3
16.4

17
17.1*
17.2
17.3
17.3.1

SCOREN EN JUDGING
Eén volledige eliminatie inclusief alle finales moet zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.
Reserve.
JUDGING
De deelnemers worden beoordeeld op:
a. Golf: radicale manoeuvres uitgevoerd op het kritieke gedeelte van de golf
b. Snelheid: de snelheid waarmee manoeuvres worden uitgevoerd
c. Power: met hoeveel kracht worden manoeuvres ingezet
d. Flow: hoe worden manoeuvres aan elkaar verbonden.
17.3.2 De hoofdjury benoemd de exacte beoordeling tijdens de skippersmeeting en plaatst deze op het
mededelingenbord.

18
18.1
18.2

18.3
18.4
18.5

[NP][DP] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Reserve
Tijdens het varen wordt het ten zeerste aanbevolen om onder alle omstandigheden voldoende persoonlijke
drijfhulpmiddelen te dragen. Een “dry suit” of een “wet suit” wordt niet beschouwd als een voldoende
hulpmiddel voor het drijfvermogen.
Een deelnemer die niet start of zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk
op de hoogte brengen.
Indien OW
wordt getoond moeten alle deelnemers zo snel mogelijk naar de wal bij het
wedstrijdkantoor.
Alleen in noodgevallen is het toegestaan om naar andere plaatsen op de wal te gaan. In dat geval dient het
wedstrijdkantoor daar zo snel mogelijk van op de hoogte te worden gesteld.

19
19.1*

VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING
Vervanging van deelnemers is niet worden toegestaan.

20

UITRUSTING- EN METINGCONTROLES
Een uitrusting kan te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de bepalingen. Op het water kan
een deelnemer door het wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats
voor inspectie te gaan.

21

[NP][DP] EVENEMENTRECLAME
Boards moeten de reclame voeren, die is verstrekt door de Organiserende Autoriteit: The Spot in
Zandvoort
. Als deze regel wordt overtreden, is World Sailing Regulation 20.9.2 van toepassing.

22

RESERVE

23

RESERVE

24

NP][DP] AFVALAFGIFTE
Deelnemers mogen geen afval in het water of op het strand gooien. Afval dient afgeleverd te worden op de
daarvoor bestemde locaties.

25

RESERVE

26

RESERVE

27

NP][DP] RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een kitesurfer geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen
die niet beschikbaar zijn voor alle deelnemers, behalve in noodgevallen.

28

PRIJZEN
De winnende deelnemer verkrijgt per klasse de titel winnaar Open Nederlands Kampioen Kite Wave 2022.
Het Watersportverbond stelt voor het winnende board een blauwe wimpel ter beschikking, alsmede een
medaille voor de eerste drie boards

29

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd. Zie RvW 4 Besluit om wedstrijd te
zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of
persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

30

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren
automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke
fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen,
die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de
tijd van hun definitieve vertrek.

31

VERZEKERING
Elke deelnemer moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van Euro
1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

32

WEDSTRIJDKANTOOR
De normale openingstijden van het wedstrijdkantoor is van 08.00 tot einde wedstrijd

33
33.1
33.2

[NP][DP] WAL REGELS
De instructies van de wedstrijdleider moeten strikt worden opgevolgd.
Tenzij anders aangegeven door de organiserende autoriteit, moeten de boards te water en uit het water
worden gehaald op het aangewezen gebied op de evenementensite
De verkeersregels, met name die met betrekking tot parkeren, moeten strikt worden gehandhaafd.

33.3.

34

ORGANISATIE
De wedstrijdleider is: Christiaan Brouwer, Mitchell Kluivers of Rudolf de Roo.
De voorzitter van de Jury is: Christiaan Brouwer, Tom Schouten, Kelly Schouten of een nader toegewezen
persoon door de NKV.

