Uitnodiging Nederlands Kampioenschap Kanosprint

Nederlands Kampioenschap Kanosprint
31 augustus en 1 september 2019
Bosbaan te Amsterdam
Beste lezer,
Middels deze brief nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap
Kanosprint met uw vereniging.
De wedstrijden zullen gevaren worden volgens het wedstrijdreglement van het Watersport Verbond.
Het wedstrijdreglement 2019 is van kracht, daarnaast wordt bij inschrijving akkoord gegaan met de
Algemene Voorwaarden NK Kanosprint.
De K4 wedstrijden zullen, in lijn met het Olympisch programma 2020, voor zowel heren als dames
over 200 en 500 meter gevaren worden. De K2 mix en K4 wedstrijden worden gevaren in
samengestelde klassen. De K4 wedstrijden zijn bij voldoende deelname Kampioenschappen van
Nederland. De K2 200 mix is een afsluitende bij-wedstrijd aan het einde van het programma en is
geen Kampioenschap van Nederland. Er zijn voor de K2 mix en K4 drie gecombineerde klassen:
-

Jeugd
Junioren
Senioren

Hieronder is een overzicht weergegeven voor de klassen bij de K1 en K2:
Jeugd B
Jeugd A
Junioren B
Junioren A
Senioren
Masters

Geboortejaar > 2007
Geboortejaar: 2005 of 2006
Geboortejaar: 2003 of 2004
Geboortejaar: 2001 of 2002
Geboortejaar: < 2001
Geboortejaar: < 1984

K-1 / K-2 / 200 & 500 meter
K-1 / K-2 / 200, 500 & 1000 meter
K-1 / K-2 / 200, 500 & 1000 meter
K-1 / K-2 / 200, 500 & 1000 meter
K-1 / K-2 / 200, 500 & 1000 meter
K-1 / K-2 / 200, 500 & 1000 meter

Hieronder is een overzicht weergegeven voor de klassen bij de K4:
Jeugd Dames
Jeugd Heren
Junioren Dames
Junioren Heren
Senioren Dames
Senioren Heren

Geboortejaar > 2005
Geboortejaar > 2005
Geboortejaar: 2001 t/m 2004
Geboortejaar: 2001 t/m 2004
Geboortejaar: < 2001
Geboortejaar: < 2001

K4 200 & 500 meter
K4 200 & 500 meter
K4 200, 500 & 1000 meter
K4 200, 500 & 1000 meter
K4 200, 500 & 1000 meter
K4 200, 500 & 1000 meter

Startgeld bedraagt €20,- per persoon, ongeacht het aantal wedstrijden. Voor sporters die slechts aan
één discipline deelnemen zijn de kosten €10,-.
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Wedstrijdlicenties zijn verplicht voor alle deelnemers, behalve voor deelname aan de K2-mix
wedstrijden.
De inschrijvingen sluiten op zondag 11 augustus 2019, 23:59 uur. De inschrijvingen vinden plaats
door middel van het bijgevoegde inschrijfformulier. Deze dient per e-mail te worden verzonden aan
inschrijving@kanosprint.nl. Wedstrijdnummers worden enkel in het programma opgenomen
wanneer het aantal inschrijvingen 5 of meer bedraagt. Het programma zal worden opgesteld aan de
hand van het aantal inschrijvingen, zo geldt dat bij bijvoorbeeld 8 inschrijvingen er direct Finale zal
worden opgenomen. Het maximaal aantal plaatsten beschikbaar voor na-inschrijving bedraagt in dat
geval dus 1.
Door middel van inschrijving gaat de deelnemer een overeenkomst aan met de organisatie en
verklaart deze op de hoogte en akkoord te zijn met de daar bij behorende voorwaarden, welke te
vinden zijn op www.kanosprint.nl/voorwaarden.
De loting vindt plaats op 16 augustus om 19:00 uur te Wormer. Wilt u de loting bijwonen, meldt u
dan vooraf per e-mail via nk@kanosprint.nl.
Na-inschrijven is mogelijk tot zondag 25 augustus 23:59 uur. Hiervoor wordt een extra bedrag van
€2,50 per wedstrijdnummer gerekend, bovenop het startgeld. Enkel indien het programma het
toelaat kunnen de na-inschrijvingen verwerkt worden. Er zullen geen nieuwe series of wedstrijden
worden toegevoegd. Bij meer na-inschrijvingen dan beschikbare plaatsen zal tijdens de
leidersbespreking worden geloot.
De leidersbespreking vindt plaats op vrijdag 30 augustus om 19:30 uur op de Bosbaan. Tijdens de
leidersbespreking kunnen enkel nog uitschrijvingen worden gedaan. Ook het opvullen van K-2 en
K-4’s is niet meer mogelijk. Een bijgewerkt programma zal voor elke vereniging beschikbaar worden
gesteld op zaterdagochtend in de finishtoren.
Vanwege de beperkte ruimte verzoeken wij slechts één afgevaardigde per vereniging naar de
leidersbespreking te sturen.
Catering tijdens het evenement zal, net als voorgaande jaren, worden georganiseerd door
Kanovereniging Frisia. Zij zullen met een eetkraampje langs de kant staan om iedereen te voorzien
van broodjes en drinken tegen een kleine vergoeding.
Kamperen is mogelijk op het terrein van de Bosbaan naast het OTC. Het is niet toegestaan op de kop
van de baan of op het veld bij de loodsen te kamperen. De kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf
vrijdag 30 augustus, 15:00 uur. Voor het kamperen zal dit jaar een kleine bijdrage in rekening
gebracht worden. Bij de inschrijving moet worden opgegeven met hoeveel tenten/caravans
gekampeerd gaat worden. Dit kan op het inschrijfformulier.
Botenwagens moeten allen geplaatst worden op de kop van de baan. Botenwagens mogen niet
elders geplaatst worden. Dit kan ook vanaf vrijdag 30 augustus, 15:00 uur.
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Botenweging is dit jaar direct aan de oostkant naast de finishtoren. Het is alleen toegestaan in de
tent te zijn als je een boot moet wegen. Alle vaarders worden aangeraden vooraf aan het evenement
de boot te wegen. Dit kan op vrijdag 30 augustus vanaf 19:00 uur of op de wedstrijddagen voor
aanvang van de eerste wedstrijd. Zodra de wedstrijden zijn begonnen is tussendoor wegen enkel
mogelijk bij goedkeuring van de aanwezige officials.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 19:30 uur:
Leidersbespreking
Zaterdagochtend:
Series & Semi-finales 1000 meter
Zaterdagochtend:
Finales 1000 meter
Zaterdagmiddag:
Series & Semi-finales 200 meter
Zaterdagmiddag:
Finales 200 meter
Zondagochtend:
Series & Semi-finales 500 meter
Zondagmiddag:
Finales 500 meter
Zondagmiddag:
Finales 200 meter & K2 mix 200 meter
Er is dispensatie verleend door de Commissie Kanosprint voor regels 2.2.3, 6.1.2 en 6.1.6. Daardoor
kunnen de kampioenschappen in de K4 gevaren worden in samengestelde klassen.
Op het NK wordt gestreden om de Frits Onrustbokaal voor K1 500 meter dames en de NKB
wisselbeker voor de K1 1000 meter heren. Daarnaast wordt de HKV Trekvogels K2 1000 meter heren
wisselbokaal uitgereikt.
Wij hopen dat alle verenigingen sterk vertegenwoordigd zullen zijn tijdens het NK Kanosprint en dat
het een geslaagd evenement zal worden voor iedereen. Voor actuele informatie over de wedstrijd
kunt u de website (www.kanosprint.nl) of de facebookpagina (facebook.com/nkkano) in de gaten
houden. Voor vragen kunt u altijd mailen naar: nk@kanosprint.nl
Vriendelijke groet,

Het organisatie team van het NK Kanosprint
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