(Open) NEDERLANDSE KAMPIONSCHAPPEN PARACHUTESPRINGEN (NKP)

OFFICIEEL BULLETIN no 2.
Dit bulletin vervangt no 1.
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EVENEMENT

1. DOEL VAN DE WEDSTRIJD
1.1

Het vaststellen van de Open Nederlandse Kampioenen en de Nationale Kampioenen parachutespringen,
alsmede de winnaars voor de ESL en nationale categorieën, in de volgende onderdelen:
●
Formatiespringen voor viermansteams, alsmede voor de ESL categorieën double A, single A,
rookie
●
Formatiespringen voor achtmansteams, alsmede voor de intermediate categorie
●
Koepelformatie voor viermansteams, rotatie en sequential (CF4r en CF4 s)
●
Koepelformatie voor tweemansteams, sequential (CF2)
●
Freestyle skydiving, alsmede voor de intermediate en rookie categorie
●
Precisiespringen.
●
Freeflying, alsmede voor de intermediate en rookie categorie
●
Speedskydiving
●
Wingsuit performance
1. Het staat de organisatie vrij, indien onderdelen en categorieën minder dan 3 teams / deelnemers
hebben, geen medailles / bekers uit te reiken, doch alleen een eindklassement op te stellen. Dit
resultaat telt wel voor een eventuele selectie voor de desbetreffende internationale wedstrijd.
2. te combineren in één klassement indien het aantal inschrijvingen dit verantwoord. Hierbij eindigt de
rookie categorie altijd onder de intermediate categorie. De intermediate categorie vervolgens weer
onder de open categorie.

1.2

Het promoten van het parachutespringen als sport.

1.1

Het uitwisselen van ervaring en kennis en het versterken van vriendschappelijke banden tussen springers,
teams, scheidsrechters en clubs.

1.4.

Fungeren als selectiemoment voor van toepassing zijnde internationale wedstrijden.

1.5.1

Het vestigen van nieuwe records (de huidige records staan vermeld op www.parachute.nl/records.html)

2. DATUM, PLAATS, TIJD, LOTING, PRIJSUITREIKING
2.1

De Kampioenschappen worden onder auspiciën van de KNVvL afdeling parachutespringen georganiseerd
door Paracentrum Teuge te vliegveld Teuge.
De NKP voor de onderdelen: FS4, FS8, CF, Speed en Artistics wordt versprongen van 29 augustus t/m
2 september 2018.
De NKP voor Wingsuit en PA wordt versprongen op 14 t/m 16 september 2018 i.v.m. de WK.
Alle wedstrijdonderdelen vinden plaats op vliegveld Teuge. Voor de sprongprijzen en inschrijfgelden
wordt verwezen naar de website van Paracentrum Teuge: http://paracentrumteuge.nl/NKP
De organisatie houdt zich het recht voor onderdelen bij geen inschrijvingen op 20 augustus 2018 of 3
september – in overleg met de Sportcommissie van de afdeling parachutespringen – te annuleren.
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2.2

De teamcaptains meeting en loting vindt als volgt plaats:
Discipline
Datum
FS4
29 augustus – 20.00 uur
FS8 –voorlopige planning
29 augustus – 20.00 uur
CF2 / CF4 rot / CF4 seq
29 augustus – 20.00 uur
Artistic Events (Freestyle, Freeflying) 29 augustus – 20.00 uur
Speedskydiving
29 augustus – 20.00 uur
PA
Wingsuit performance

2.3

13 september – 20.00 uur
13 september – 20.00 uur

De prijsuitreikingen vinden per onderdeel plaats en wel zo spoedig mogelijk na afloop van het
betreffende onderdeel, (de voortgang van het wedstrijdspringen heeft hierbij prioriteit) doch uiterlijk op
de laatste dag van het desbetreffende wedstrijdonderdeel.

3. OFFICIALS
3.1

De Wedstrijdleiding berust bij Erwin van den Braak.
De Chief Judge is Mike Pennock

3.2

De scheidsrechtersgroep wordt per onderdeel samengesteld. De Chief Judge zal per discipline een Event
Judge indelen en vooraf of uiterlijk bij aanvang van elk wedstrijdonderdeel de overige scheidsrechters
selecteren.
Mogelijk zullen er minder scheidsrechters op de NKP aanwezig zijn dan wordt gesteld in de FAI Sporting
Code - Section V. Er zal in dit geval gewerkt worden met de aanwezige scheidsrechtergroep in afwijking
van de FAI Sporting Code.
Discipline
Start Datum
Event Judge
FS4
29 augustus – 20.00 uur
Tamara Vorst
FS8 –voorlopige planning
29 augustus – 20.00 uur
Tamara Vorst
Speedskydiving
29 augustus – 20.00 uur
Mike Pennock
Artistic Events (Freestyle, Freeflying)
29 augustus – 20.00 uur
Silvia Wagner
CF2 / CF4 rot / CF4 seq
29 augustus – 20.00 uur
tbd (1)
PA
13 september – 20.00 uur
Bert Ham
Wingsuit Flying (Perf en Acro)
13 september – 20.00 uur
Mike Pennock
(1) Wordt vastgesteld nadat er aanmelding zijn voor deze discipline
Verder worden de volgende scheidsrechters ingezet.
• Igor van Aperen (PA)
• Judith Mogendorff (PA)
• Delicia Ensing (FS, SP, PA)
• Milo Pieters (FS)
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende jurerings systemen
• InTime voor alle onderdelen behalve PA met Rogier Carper als technisch beheerder
• Het systeem van Hans Vos voor PA met Hans Vos als technisch beheerder

3.3

Niet geselecteerde scheidsrechters en trainingsscheidsrechters zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid
worden gesteld om de wedstrijdsprongen te beoordelen.
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4. VLIEGTUIGEN
4.1

Vliegtuigen zijn van het type C-208. De organisatie houdt zich het recht voor om vliegtuigtypen te
wijzigen indien daartoe noodzaak bestaat.

4.2

Indien het vliegtuig wijzigt dan wordt dit minimaal een half uur voor de 15 minuten call bekend gemaakt.
Dit geeft teams voldoende tijd om een eventueel afwijkende exit te oefenen. De wedstrijdleiding zal in
dat geval trachten alle teams dezelfde ronde uit hetzelfde vliegtuig te laten springen.

4.3

De vliegsnelheid bij exit van de te gebruiken vliegtuigen zal bij de teams captain meeting aan de
deelnemers worden meegedeeld.

5. TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOORAFGAAND AAN HET EVENEMENT
5.1

De week voorafgaand aan het NKP is de dropzone standaard geopend tussen 10:00 en 19:00 voor het
springen. Alternatieve tijden in overleg met de organisatie mogelijk.

6. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
6.1

Tijdens de teams captain meeting zal de veiligheidsvoorschriften van de dropzone worden besproken.

6.2

Het is verplicht met een geldige AAD te springen. Alle springactiviteiten vinden plaats onder de BVR.

7. VERZEKERING
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7.1

Alle deelnemers dienen te beschikken over een geldige FAI-sportlicentie. Buitenlandse springers moeten
een geldige lidmaatschap kunnen tonen van een parachutebond als ook een geldige WA verzekering.

7.2

Om in aanmerking te komen voor de titel van Nationaal Kampioen dient de individuele springer/ster
respectievelijk alle leden van een team te beschikken over een geldige KNVvL FAI-sportlicentie.

8. TIJDSCHEMA
Voorlopige planning :
Do 30-8 08.00 uur Start wedstrijd, alle disciplines (exacte tijden worden nog bekendgemaakt)
Vr 31-8
Za 1-9
Zo 2-9

08.00 uur Wedstrijd
09.00 uur Wedstrijd
10.00 uur Wedstrijd, 20.00 uur einde NKP

9. REGISTRATIE EN BETALING
9.1

Inschrijving kan alleen via de http://paracentrumteuge.nl/NKP

9.2

Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt € 25,00 per deelnemer voor één onderdeel en € 15,00 per
deelnemer voor ieder volgend discipline.
Let op: Een springer kan slechts in 1 team deelnemen aan een discipline. (Zie ook het wedstrijdreglement)

9.3

Inschrijving na 13 augustus 2018 (deel 1) of 27 augustus 2018 (onderdeel Wingsuit en PA) is alleen
mogelijk na contact met de organisatie, en bevat bij goedkeuring een verhoging van € 50 per deelnemer.
De reden hiervoor is de hogere kosten om de organisatie dan nog rond te krijgen.
Let op: Bij latere inschrijving dan de genoemde data, kan geen garantie voor Judges worden gegeven.

9.4

Alle kosten van de wedstrijdsprongen en het inschrijfgeld dienen vóór 13 augustus 2018 (deel 1) of 27
augustus 2018 (onderdeel Wingsuit en PA) overgemaakt te zijn naar
• bankrekening NL89 RABO 0148132197
• t.n.v. Paracentrum Teuge
• o.v.v. “NKP 2018”, “teamnaam” en “discipline”.

9.5

De kosten van rejumps te wijten aan de organisatie en/of wedstrijdleiding komen ten laste van de
organisatie.

9.6

De kosten van andere rejumps ten laste van de deelnemers/teams. Deze dienen afzonderlijk door een
team/deelnemer apart bij het manifest betaald te worden.

9.7

De kosten van een eventuele jump off zijn ten laste van de deelnemers/teams. Deze dienen afzonderlijk
door een team/deelnemer apart bij het manifest betaald te worden.

9.8

Niet gemaakte sprongen worden na afloop van de wedstrijd terugbetaald aan de desbetreffende
deelnemers.
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