NEERPELTSE WATERSPORT CLUB
vzw
maatschappelijke zetel: Lommelsakker 7, 3910 Pelt
ondernemingsnummer: 419.403.452
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
email: info@nwc.be
website: www.nwc.be

39ste Open Vlaamse kampioenschappen
en
74ste Peltse Kanoregatta
Pelt, 8 juli 2022.
Beste sportvrienden,
De Neerpeltse Watersport Club nodigt U van harte uit op de NEGENENDERTIGSTE OPEN VLAAMSE
KANOKAMPIOENSCHAPPEN op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022 en dit ter gelegenheid van
de 74ste Peltse kanoregatta.
Reglementering: de wedstrijden worden georganiseerd onder de reglementen van het Koninklijk Belgisch
Kano Verbond.
Wedstrijdbaan: op het Bocholt-Herentalskanaal te Pelt, rechte lijn, praktisch stilstaand water met een
minimumdiepte van 2 m en een breedte van 40 m (6 geboeide banen).
Klasse-indeling:
- pupillen
- miniemen
- kadetten
- aspiranten
- junioren

2012-2014
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005

- senioren
1988-2003
- veteranen I
1978-1987
- veteranen II
1968-1977
- veteranen III
1967 en vroeger
- classic (min. breedte boot: 50 cm) 2006 en vroeger

Afstanden: zie bijgevoegde starttabellen; indien er meer dan 6 inschrijvingen zijn voor een kortebaanwedstrijd worden de kwalificatiewedstrijden gevaren.
Inschrijvingen: via info@nwc.be en dit vóór woensdag 10 augustus 2022 om 20.00 uur.
Na-inschrijvingen: zijn mogelijk tot op de voorvergadering op voorwaarde dat er nog banen vrij zijn.
Trekking: op donderdag 11 augustus om 20.00 uur in de kantine van de N.W.C.
Inschrijvingsgelden: pupillen – aspiranten: K1: € 0,50; K2: € 0,75; K4: € 1,00
junioren – veteranen: K1: € 1,00; K2: € 1,50; K4: € 2,00
extra:
€ 1,00 per deelnemer
Prijzen: een medaille voor de eerste 3 van elke finale.
Overnachting: er wordt een grote camping (geen elektriciteit!) met een ruimte voor de stalling van de
botenwagens voorzien in de onmiddellijke nabijheid van de wedstrijdbaan
Aansprakelijkheid: de N.W.C. kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden voor
gebeurlijke schade of ongevallen vóór, tijdens of na de wedstrijden.

Met sportieve groeten,
Paul Broekx
Voorzitter NWC

