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Wijzigingen Waterski Racing 2022. 
 

1) Als u in de dagindeling ziet F1 – F2 of F3 dan wil dit zeggen dat zowel de 
Dames als de Heren samen starten in die race. De punten blijven echter ge 
scheiden over Dames en Heren. 

 
2) In de Open Race kan iedereen deelnemen die een WSV Racing licentie heeft. 

Of u boot en / of motor voldoet aan de internationale reglementen of niet. Dit 
wil zeggen dat uw oude Piranha Spi of Miura of wat ook met een oude 
Evinrude of Yamaha of wat ook kan deelnemen. Wij verwachten dus niet 
alleen de nieuwe boten en motoren met de nieuwe of oude skiërs maar zeker 
ook zij die terug plezier en sportiviteit zoeken in deze reeks. Dus zowel de 
nieuwe 4Kickx, Punisher of Ice Ice Baby zijn even welkom als bijvoorbeeld de 
oude Red Baron, Die Hard of 276. Geen beperkingen, enkel de technische 
controle doorkomen maar iedereen die gezond met zijn sport bezig is, zal daar 
geen probleem uit maken. In die Open Race kan je dus deelnemen ook als je 
die dag ook in een andere race deelneemt. 
 

3) Vanuit IWWF komt volgende bericht en dus zal dit op termijn ook bij ons in de 
regels worden opgenomen :  
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