WEDSTRIJDREGLEMENT
1.

De Rafting Cup is een wedstrijd voor teams van 4 of 6 personen (mannen, vrouwen of mixed) die de leeftijd van 14 jaar
bereikt hebben.

2.

Om de 34° BELGIAN RAFTING CUP te winnen moet men aan de drie afvaarten deelnemen.

3.

Het parcours is in funktie van de waterstanden en de verkregen toelatingen.

4.

Het dragen van helm en zwemvest is verplicht en de deelnemers moeten kunnen zwemmen.

5.

Raft en paddels staan ter beschikking van de teams, de rafts worden echter toegewezen na LOTING door de startchief.

6.

Het voeren van publiciteit is verboden, tenzij men de toestemming heeft van de organisatie.

7.

Alle klachten moeten schriftelijk bij de aankomstjury toekomen, ten laatste 15 minuten na Uw aankomst.

8.

Elk team zorgt voor eigen assistentie. Dit om het vervoer van Uw team te verzekeren naar de start en aankomstplaats.

9.

START: de raft ligt achter de startlijn, deelnemers naast de raft. De tijd gaat in vanaf het startsignaal.

10

FINISH: de aankomsttijd wordt opgenomen van zodra de volledige bemanning met de raft voorbij de aankomstlijn is.

11.

POORTEN SLALOM
bij korrekt doorvaren van de poorten: GEEN straftijd ...0 minuten
raakt de poort (een of twee stokken) met raft, met de paddel, of met het lichaam TWEE MINUTEN STRAFTIJD.
Raft gaat NIET door de poort of men slaat naar de poort als men er naast vaart om de poort te raken:
VIJF MINUTEN STRAFTIJD.
Poorten moet in de VOLGORDE doorvaren: dus 1 dan 2 en 3.. vaart men 1 dan 3 en dan 2 heeft men
5 minuten straftijd.

12.

Bij lage waterstand: uitstappen en de raft door de poort duwen: VIJFTIEN min straftijd per poort.

13.

VOORRANGSREGEL: een ingehaald team moet voorrang geven aan een inhalend team. Niet naleven voorrangsregel
VIJF min straftijd.

14.

Er zijn aparte klassementen voor: teams van 6, teams van 4, gevorderden en recreanten, vrouwenteams, bedrijfteam...

15.

VERZEKERING: de organisatie is voor haar burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd (via VVW).
De deelnemers kunnen een persoonlijke verzekering hebben als ze lid worden van BRAF en dus ook van VVW.
Ze zijn dan ook verzekerd voor rafting activiteiten gedurende het ganse jaar. http://rafting.be/lidmaatschap-braf

16.

De assistentie en de supporters mogen op en rond het parcours geen megafoons gebruiken dit omwille van verwarring,
misleiding en geluidsoverlast.

17.

De jury kan de teams sanktioneren.

18.

Alle moeilijkheden die niet voorkomen in dit reglement zullen door de jury in een fair play spirit opgelost worden.

19.

Het is ook verboden in de rafts glazen flessen of alkoholische dranken mee te nemen. Zichtbaar dronken deelnemers
mogen niet starten.

20.

Afmetingen Rafts:

21.

KIDS TEAMS:
Als de weersomstandigheden te slecht zijn zal de jury wel kunnen beslissen om deze teams niet te laten starten.

min lengte: 3,5m max lengte 4,20
min breedte 1,70 max breedte 1,90

