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Met ondersteuning van de Stad Mechelen

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM
16 en 17 september 2017
K2-C2-R2 mix “Grote Prijs van de stad Mechelen”
Een lange afstandswedstrijd (5000 m) in tweezit. In elke boot moet een mannelijke vaarder
en een vrouwelijke vaarster zitten. Deze wedstrijd wordt gesplitst in 2 leeftijdscategories met
een aparte start:
1) Leeftijdscategorie tot en met kadetten: 2500 meter
2) Leeftijdscategorie vanaf aspiranten: 5000 meter

K2-C2-R2 leeftijdshandicap "Grote Prijs NV Zeekanaal"
Een lange afstandswedstrijd (5000 m) in tweezit. Tussen de leeftijdscategorieën van beide
inzittenden moet nog minstens 1 categorie zitten (dus bv. een veteraan en een junior of
een miniem en een aspirant). Het geslacht van de deelnemers is onbelangrijk.

K4-C4 handicap
Een sprintwedstrijd (200 m) in vierzit. Ten minste twee inzittenden moeten komen uit de
categorie dames (om het even welke leeftijdscategorie) ofwel heren zijn die in 2017 niet
ouder dan 16 jaar worden. Met andere woorden hoogstens twee inzittenden mogen heren
zijn die in 2017 de leeftijd bereiken van 17 jaar.

K1 - MK1 - R1 - C1 sprint
Een sprintwedstrijd (125 m) in eenzitter en dat per categorie. Eventueel opsplitsing
veteraan 1 en 2.

Jeugdspelen
Open voor alle categorieën vanaf het jaar waarin je 7 wordt (°2010) tot het jaar waarin je
12 wordt (°2005).
Deze jeugdspelen bestaan uit:
Lopen op zaterdagvoormiddag voor of tijdens de voorvergadering.
Hindernis parcours op het water op zondagmiddag tijdens middagpauze.
Varen is onderdeel van de propagandawedstrijden sprint van de zaterdag namiddag
reeksen.
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Overnachting.
Er is mogelijkheid tot overnachting op de kampeerplaats vlak bij de club. Er is in Mechelen
eveneens een jeugdherberg. (www.vjh.be/N/JHB/mechelen.htm tel. : 015278539 - fax : 015278540)

Maaltijden.
Gedurende het ganse weekend kan men in de cateringtent genieten van lekkere snacks en
dranken aan democratische prijzen, alsook op zaterdagavond en zondagmiddag warme
maaltijden mogelijk - inschrijven hiervoor is wel gewenst – info volgt via mail.

Inschrijvingen.
Inschrijvingen kunnen doorgegeven worden tot en met zondag 3 september 2017.
inschrijvingsgeld bedraagt €2,00 per deelnemer. Bij-inschrijvingen en wijzigingen
toekomen tot ten laatste op 12 september zullen €3,00 per persoon kosten, tijdens
voorvergadering op zaterdag 17 september zal dat €4,00 per persoon zijn. Het juiste uur
de voorvergadering volgt bij het voorprogramma.
Bij-inschrijvingen worden enkel aanvaard tot de banen vol zijn.

Het
die
de
van

De deelnemers hoeven niet over een wedstrijdlicentie te beschikken.

De inschrijvingen kunnen ons bereiken via:
De VKKF website : www.vkkf.be
Ga naar Inschrijvingen en kies Propaganda wedstrijd
Mechelen
De deelnemende vaarders worden ingeschreven met
hun VKKF lidnummer. Indien de vaarder geen lid is
van de VKKF dan kiest men voor een meer
gedetailleerde ingave met vooral de naam, voornaam
en geboortedatum. Het is nodig om in alle overige
vakjes minsten een letter of cijfer in te vullen.

Als er problemen zijn met het
invullen dan helpen we graag:
secretariaat@kccm.be
andre.rottiers@telenet.be

Voor wie twijfelt volgt hier een tabel met geboortejaren en corresponderende categorieën:
.....-2007
pupil

2005-2006
miniem

2003-2004
kadet

2001-2002
aspirant

1999-2000
junior

1998-1982
senior

1981-.......
veteraan

Enkel voor de sprint wordt er een veteraan 2 categorie (vanaf °1968 - ) gemaakt bij
voldoende inschrijvingen.

K1 125 m
Elke deelnemer vaart twee reeksen op zaterdag. Aan de hand van de resultaten behaald in
deze reeksen worden, per categorie, de plaatsen in de finale en kleine finales bepaald. In de
twee reeksen krijgt men als volgt punten:
1ste
2de
3de
4de
5de
6de

6
5
4
3
2
1

punten
punten
punten
punten
punten
punt
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Per categorie wordt voor elke deelnemer de som van de twee resultaten gemaakt en aan de
hand van de rangorde die zo ontstaat worden de deelnemers aan de finale, tweede finale,
derde finale,... bepaald. Indien binnen een categorie een aantal vaarders even veel punten
hebben, worden zij gerangschikt volgens de som van hun tijden.
Een deelnemer die niet aankomt (forfait aan de start, kentering tijdens de wedstrijd,
diskwalificatie wegens valse start of wegens een andere reden) krijgt geen punten ongeacht
het aantal deelnemers in de wedstrijd.

K4 handicap 200 m
Ten minste twee inzittenden moeten komen uit de categorieën dames (om het even welke
leeftijdscategorie) of heren aspiranten, kadetten, miniemen of pupillen. Met andere woorden
hoogstens twee inzittenden mogen heren junior, senior of veteraan zijn. Een vaarder mag slechts
in één K4 zijn ingeschreven.
Op zaterdag worden de eerste schiftingen gevaren. Het verdere verloop van de schiftingen en
finales is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Het is mogelijk om niet volledige bemanningen op te geven bij het inschrijven. Zo kunnen
bemanningen worden samengesteld uit verschillende clubs.

K2 leeftijdshandicap 5000 m
De boten worden in drie startgroepen verdeeld. De zwakste groep vertrekt op de eer ste startlijn,
de tweede groep op de tweede startlijn en de sterkste groep op de derde startlijn (telkens met
afstandshandicap tussen). De opdeling in startgroepen wordt bepaald door de categorie van de
twee inzittenden. Zo zullen een aspirant en een pupil in de eerste groep zitten, een kadet en een
junior in de tweede groep en een senior met een aspirant in de laatste groep. Hierbij wordt
rekening gehouden met het geslacht van de vaarder. Naargelang de categorie krijgt elke
inzittende een waarde: (zie tabel).

categorie

heren

dames

1
2
3
4
5
6
5

0
1
2
3
4
5
4

pupil
miniem
kadet
aspirant
junior
senior
veteraan

som

startgroep

3,4,5 en 6
7 en 8
9 en 10

1
2
3

Per boot worden de twee waarden opgeteld en al
naargelang van die som zit men in startgroep 1,2 of
3.
De veteranen klasse wordt niet opgesplitst. De twee
teamgenoten moeten 2 categorieën verschillen .

K2 mix 5000 m
1) Leeftijdscategorie tot en met kadetten: 2500 meter
2) Leeftijdscategorie vanaf aspiranten: 5000 meter
In elke boot moet een mannelijke vaarder en een vrouwelijke vaarster zitten. Als het tijdsschema
het toelaat wordt er met halve finales gewerkt. De hierin geplaatsten varen de finale.
In deze wedstrijden wordt er door alle ploegen op één lijn gestart. (vertrek 1).
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Schema van het verloop van de wedstrijden over 5000 m

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaats vinden op zondag om 17u00.

Voorvergadering
De voorvergadering zal plaatsvinden in de lokalen van KCCM op zaterdag 16 september 2017.
Het juiste uur van de voorvergadering volgt bij het voorprogramma en hangt af van het aantal
deelnemers.

Wedstrijdbegin
De eerste wedstrijden zullen aanvangen op zaterdag 16 september rond 12u00 (afhankelijk
van het aantal inschrijvingen).

Wedstrijdjury
In geval van betwistingen of onduidelijkheden beslist de wedstrijdjury, welke tijdens de
voorvergadering zal samengesteld worden.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of voor
enig lichamelijk letsel dat zou opgelopen kunnen worden voor,
tijdens of na deze wedstrijden.
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