NEERPELTSE WATERSPORT CLUB
v.z.w.
maatschappelijke zetel: Lommelsakker 7, 3910 Neerpelt

Doortocht van Neerpelt
24/08/2018
Neerpelt, 18 juni 2018.
Beste sportvrienden,
De Neerpeltse Watersport Club nodigt U van harte uit op de "DOORTOCHT VAN NEERPELT" op
vrijdag 24 augustus 2018 om 19.00 uur en dit ter gelegenheid van de 73ste Neerpeltse kanoregatta.
Aard van de wedstrijden: De "Doortocht van Neerpelt" is een handicapwedstrijd over 4 km waarbij de
deelnemers naargelang leeftijd en boottype starten met verschillende tijdsintervallen. Er wordt slechts één
klassement opgemaakt.
Klasse-indeling en wedstrijdbaan: zie de uitnodiging voor de Open Vlaamse Kampioenschappen.
Start en aankomst:
- start: om 19.00 uur in de kanaalkom van Sint-Huibrechts-Lille;
- aankomst: aan de aankomstwagen, 300 m stroomafwaarts van de lokalen van de N.W.C. te Neerpelt.
Voorvergadering: om 18.00 uur.
Inschrijvingen: te zenden aan Paul BROEKX, Hayenhoek 32, 3910 NEERPELT (Tel. 011/643122 of Email info@nwc.be) en dit vóór woensdag 8 augustus 2018 om 20.00 uur.
Na-inschrijvingen: zijn mogelijk tot op de voorvergadering doch enkel in boottypes die in het
voorprogramma of het programma opgenomen zijn.
Inschrijvingsgelden: gratis.
Prijzen: de eerste 3 in het algemeen klassement ontvangen een medaille.
Reglementering:
Voor de "Doortocht van Neerpelt" gelden volgende regels:
- boeggolfvaren, ook bij deelnemers uit andere reeksen of bij andere boottypes, is toegelaten tot aan de
aankomst;
- aan deelnemers die de startlijn te vroeg overschrijden wordt een straftijd van 15" aangerekend; boten
die echter meer dan 3" te vroeg starten worden onherroepelijk uit de wedstrijd genomen;
- de deelnemers mogen elkaar niet vrijwillig hinderen; men wordt ondermeer gediskwalificeerd indien
men van richting verandert teneinde een concurrent het inhalen te verhinderen of te bemoeilijken;
- iedereen die regelmatig verzekerd is mag deelnemen, een wedstrijdvergunning is niet vereist;
- eventuele klachten en tijdens de wedstrijd vastgestelde inbreuken worden door de wedstrijdjury
definitief beslecht; de wedstrijdjury wordt samengesteld op de voorvergadering en gelast zich met het
toezicht op de wedstrijd;
- dit reglement kan verder aangevuld worden op de voorvergadering.

STARTTABEL:
tijd
reeks
0'00"
R1 dames kadetten
K1 dames miniemen
K1 heren miniemen
0'25"
R1 dames aspiranten
R1 dames veteranen III+IV
K1 dames kadetten
C1 heren kadetten
K2 dames miniemen
K2 heren miniemen
K2 gemengd miniemen
0'50"
R1 dames junioren
R1 dames veteranen I+II
K1 dames aspiranten
K1 dames veteranen III+IV
C1 heren aspiranten
C1 heren veteranen III+IV
R1 heren kadetten
1'15"
R1 dames senioren
K1 dames junioren
K1 dames veteranen I+II
K2 dames kadetten
C1 heren junioren
C1 heren veteranen I+II
C2 heren kadetten
R1 heren veteranen III+IV
K1 heren kadetten
1'40"
K1 dames senioren
K2 dames aspiranten
K2 dames veteranen III+IV
C1 heren senioren
C2 heren aspiranten
C2 heren veteranen III+IV
R1 heren aspiranten
K2 gemengd kadetten

2'05"

2'30"

2‘55“

3'20"
3‘45“

tijd
reeks
K2 dames junioren
K2 dames veteranen I+II
C2 heren junioren
C2 heren veteranen I+II
R1 heren junioren
R1 heren veteranen I+II
K1 heren aspiranten
K1 heren veteranen III+IV
K2 heren kadetten
K2 dames senioren
C2 heren senioren
R1 heren senioren
K1 heren junioren
K1 heren veteranen I+II
K2 gemengd aspiranten
K2 gemengd veteranen III+IV
K1 heren senioren
K2 heren aspiranten
K2 heren veteranen III+IV
K2 gemengd junioren
K2 gemengd veteranen I+II
K2 heren junioren
K2 heren veteranen I+II
K2 gemengd senioren
K2 heren senioren

R1
= wildwaterboot
veteranen I = geboren 1974-1983
veteranen II = geboren 1964-1973
veteranen III = geboren 1954-1963
veteranen IV = geboren in 1953 en vroeger
Eventueel kunnen nog andere boottypes (bv. R1-toerismeklasse, slalomboten, e.d.) opgenomen worden.
Een beschrijving van de boot is dan bij de inschrijving vereist. Hiervoor worden dan door de organisatoren
later handicaptijden vastgesteld, en dit ten laatste op de voorvergadering. K4's worden niet toegelaten.
Met sportieve groeten,

Paul Broekx
Voorzitter NWC

