NEERPELTSE WATERSPORT CLUB
vzw
maatschappelijke zetel: Lommelsakker 7, 3910 Neerpelt

UITNODIGING
voor de 41ste internationale

KEMPENMARATHON
op zaterdag 6 april 2019
Beste sportvrienden,
De Neerpeltse Watersport Club nodigt U van harte uit op haar eenenveertigste Internationale
Kempenmarathon die op zaterdag 6 april 2019 op het Bocholt-Herentalskanaal te Neerpelt gevaren
wordt.
Reglementering
De wedstrijden worden gevaren onder de reglementen van het K.B.K.V.
De K1/K2/C1/SUP 15 km (zonder overdragingen) en de wedstrijden voor kadetten (en miniemen)
worden georganiseerd als propagandawedstrijd zodat hiervoor geen wedstrijdvergunning vereist is, de
deelnemers dienen wel verzekerd te zijn. Voor deelname aan de wedstrijden voor junioren, senioren en
veteranen (met overdragingen) is wel een wedstrijdvergunning noodzakelijk.
Klasse-indeling
- kadetten
2005 - 2009 (miniemen: 2007 - 2009)
- junioren
2001 - 2004 (aspiranten: 2003 - 2004)
- senioren
2000 - 1985
- veteranen
1984 en vroeger (veteranen II: 1965 – 1974; veteranen III: 1964 en vroeger)
Wedstrijden/starts
- 12:00 uur
K1/K2/C1/SUP 15 km (1 ronde zonder overdragingen) met apart klassement voor K1
dames, K1 heren, K2 dames, K2 heren, K2 gemengd, C1 heren, C1 dames, SUP heren
en SUP dames
- 12:05 uur
K1 heren kadetten (en miniemen) (1 ronde zonder overdragingen) 7,5 km
- 12:10 uur
K1 dames kadetten (en miniemen) (1 ronde zonder overdragingen) 7,5 km
- 13:45 uur
K1 heren senioren 23 km (3 rondes met 2 overdragingen na 7,5 en 15,5 km)
- 13:50 uur
K1 heren junioren (en aspiranten) 15,5 km (2 rondes met 1 overdraging na 7,5 km)
- 13:55 uur
K1 heren veteranen (I, II en III) 15,5 km (2 rondes met 1 overdraging na 7,5 km)
- 14:00 uur
K1 dames senioren, junioren en veteranen (I, II en III) 15,5 km (2 rondes met 1
overdraging na 7,5 km)
Voorvergadering
om 11.00 uur in de kantine van de N.W.C.
Prijzen
Een aandenken aan
- de eerste 3 van de reeksen:
• K1 dames senioren (15,5 km), K1 dames junioren (15,5 km), K1 dames aspiranten (15,5 km),
K1 dames veteranen (15,5 km) I, II en III ;
• K1 heren senioren (23 km), K1 heren junioren (15,5 km), K1 heren aspiranten (15,5 km), K1
heren veteranen (15,5 km) I, II en III;
• K1 dames kadetten (7,5 km), K1 heren kadetten (7,5 km), K1 dames miniemen (7,5 km), K1
heren miniemen (7,5 km).
- in de K1/K2 15 km (zonder overdragingen): de eerste in de:
• K1 dames, K1 heren, C1 dames, C1 heren, SUP dames en SUP heren
• K2 dames, K2 heren en K2 gemengd.
Aan alle deelnemers wordt een deelnemersattest overhandigd.
Inschrijvingsgelden
K1: € 6,00; K2: € 12,00; buitenlandse deelnemers en miniemen en kadetten worden hiervan vrijgesteld.

website: www.nwc.be

e-mail: info@nwc.be

Inschrijvingen
te zenden aan Paul BROEKX, Hayenhoek 32, B-3910 NEERPELT (tel. 011/643122) of E-mail
info@nwc.be vóór woensdag 27 maart 2019.
Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
De NWC kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk ongeval vóór,
tijdens of na de wedstrijden.
de voorzitter,
Paul Broekx
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