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1.Organisatie
a) Sportcommissie KL
De Sportcommissie KL is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering
en nazorg van de sportkalender activiteiten. Hierbij worden ze ondersteund
door o.a. personeel van de Nederlandse kitesurf vereniging. Voor algemene
informatie over de sportkalender en/of dit specifieke evenement kunt u
terecht bij:



Hoofd Sportcommissie KL: Elnt René de Jager
Stoo Sportcommissie KL: Aooi Nathalie Oharek

b) Wedstrijdleiding
Wedstrijdleiding

06-10487535
06-13783044

: Elnt René de Jager personeel Mifune

c) Wedstrijdsecretariaat
Personeel Mifune
d) Accommodatie
Mifune watersports
Parnassiaweg 7
2051 EC Overveen
Als u het strand oploopt dient u rechtsaf te gaan.
Tevens is er een pendeldienst middels een Amarok.

2. Chronologisch overzicht
Tijdstip:

Programma

08:00 – 08:30 uur:

Melden deelnemers

08:30 uur:
09.00 uur:
15:00 uur

Openingswoord in het clubhuis
Aanvang wedstrijden
Prijsuitreiking

Ca. 15.15 uur

Aanvang BBQ
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3. Huishoudelijke mededelingen
Verzorging






Bij ontvangst krijgt u vanuit de organisatie koffie, thee en iets lekkers
aangeboden.
In het restaurant is op eigen kosten eten en drinken te verkrijgen.
Door de organisatie wordt een lunch en na afloop een BBQ aangeboden.
Op het kampioenschap is een sportmasseur/ verzorger aanwezig.

Kleedkamergebruik
 Na afloop van het evenement dient u de accommodatie schoon achter te
laten.

4. Wedstrijdreglement
Wedstrijddiscipline TTP Twin Tip Racing
a.

Regelgeving
-

B

Alleen Tube Kite toegestaan;
Er zal worden gevaren in heats;
Door het hanteren van een faseafval systeem zal iedereen evenveel varen;
Op de dag zelf zal het wedstrijdsysteem en indeling bekend gesteld
worden.
Bijzonderheden

- U dient tijdens de wedstrijd te varen met een helm en drijfvest dat
voldoende drijfvermogen genereerd;
- Van u wordt verwacht dat u bedreven bent in zelf rescue;
- Reddingsbrigade zal actief aanwezig zijn op het water;
- Aangezien wij voor het evenement afhankelijk zijn van de juiste
windsterkte is ervoor wk 38 een window.
Middels een nog op te richten app-groep zal u op de hoogte
worden gehouden van het juiste moment. U dient daar dus
rekening mee te houden.

4

5. Parkeren/ locatie
Parkeren op de locatie aangegeven met P op de foto. U dient hier een dag ticket
te nemen.
Kosten voor een dag ticket zijn 21,00 euro.
Aangezien het een officiële wedstrijd is die vermeld staat op de sportkalender
wordt de reis gezien als een dienstreis.
Indien men reist met een PNOD-voertuig zijn ook de parkeerkosten te
declareren.
Tevens is er een pendeldienst vanaf het strand om u met het materiaal naar de
wedstrijdlocatie te vervoeren.

6. Prijsuitreiking/ Prijzen



Prijsuitreiking vindt direct plaats na de finale.
Prijzen zijn beschikbaar voor de cat. S en D
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AANTEKENINGEN:
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