Organisatie van
de surf- en zeilwereld

Overzicht taken

• Elke sporter die
wenst deel te
nemen aan
competitie maakt
zich lid van de
overeenkomstige
klassenorganisatie.
• Toelichting door
Johan Broucke

Nationale authoriteit: Belgian
Sailing

• Zij zorgen voor de
promotie van de
sport en zijn de link
met de overheid.
• Haar leden krijgen
een verzekering.
• Haar leden krijgen
een zeillicentie.
• Extra vragen bij
Tommy Maenhout

Klassenorganisatie: Belgian
Association for Boardriding
Competitors BABC

• Elke watersporter
wordt lid van de
club.
• De club sluit de des
betreffende
sporter aan bij de
unisportfederatie

Unisportfederatie: Wind en
Water Sport Vlaanderen
WWSV

Watersportclub

• Een zeer kort en beknopt overzicht zonder volledig te zijn over
eenieders taken.

• Hoogste orgaan in
België
• Zij zorgt voor de
reglementering
qua zeilsport in
België.
• Zij erkennen de
race official
• Zij kennen de titel
Belgisch Kampioen
schap toe

Organisatie van een
Open Belgisch Kampioenschap OBK

1. Erkenning Nationale Klasse
Uitsluitend een erkende Nationale Klasse kan een OBK organiseren.
Die erkenning dient aangevraagd bij Belgian Sailing.
• Criteria
• 1.3.1. Dienen elk jaar aan volgende criteria te voldoen:
• minimum 6 wedstrijden programmeren,
• georganiseerd door minimum 4 clubs,
• met in totaal minimum 60 ingeschreven boten van de betreffende klasse.

• 1.3.4. Olympische klassen zullen automatisch als Belgische Nationale Klassen erkend worden.

• Momenteel zijn de volgende klassen erkend
• RS:X
• Bic Techno 293
• Slalom Windsurf
• Raceboard
• Kitefoil

2. Organisatie OBK 1|2
2.2. De organiserende autoriteit voor een Belgisch Kampioenschap is het Royal
Belgian Sailing Federation dat de organisatie en de volledige verantwoordelijkheid
ervan, via de RO&RC, delegeert aan een club aangesloten bij een Regionale
Unisport Federatie Zeilen-Surfen van het Belgian Sailing. Indien gedelegeerd aan
een klassenorganisatie moet deze handelen conform art. 3.2.
• Voorwaarden deelnemers
• volgens Belgian Sailing
4.1 Belgische deelnemers moeten bij de inschrijving :
• de door hun Regionale Unisport Federatie Zeilen-Surfen vereiste licentie voorleggen,
• lid zijn van de betrokken klassenorganisatie.

• Volgens de NOR van elke wedstrijd

2. Organisatie OBK 2|2
• Geldigheidscriteria wedstrijd volgens Belgian Sailing
• 7.1. Tenminste 8 geldig ingeschreven boten per klasse/divisie moeten, conform RvW Definitie
Start, als starters zijn genoteerd in één van de wedstrijden/manches.

• 7.3. Voor een geldig Open Belgisch Kampioenschap moeten er minstens 3 geldige
wedstrijden/manches zijn voltooid in deze Open Belgisch Kampioenschap wedstrijd serie.

• Verbondsafgevaardigde
• Dit is de voorzitter van de jury
• Controleert alle voorwaarden
• Doet een aanbeveling naar Belgian Sailing om wedstrijd al dan niet te erkennen als OBK

• Sailing Awards
• De eerste drie worden uitgenodigd voor de ceremonie van Belgian Sailing waar alle Belgisch
Kampioenen gehuldigd worden.

Verantwoordelijkheden
deelnemers

Verantwoordelijkheden deelnemers
• Lidmaatschap unisportfederatie - via lidmaatschap club
• Zeillicentie – via lidmaatschap club – via lidmaatschap unisportfederatie
• Lidmaatschap klassenorganisatie
• Zeilnummer – via lidmaatschap klassenorganisatie
• Reclamecertificaat – aanvragen Belgian Sailing
• Meetbrief
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
• Inschrijvingsformulier invullen en tekenen
• Inschrijvingsgeld betalen

