REGLEMENT BAREFOOT4ALL-WEDSTRIJDEN
1. Doel
In eerste instantie de initiatie tot de blootvoet waterskisport met behulp van de skiboom. Het is de bedoeling
iedereen, jong en oud, de kans te geven op een eenvoudige manier kennis te laten maken met de blootvoet
waterskisport en hen warm te maken om eventueel deel te nemen aan blootvoet waterskiwedstrijden.
Daarnaast staan deze wedstrijden ook open voor wedstrijdskiërs die aan de lange lijn kunnen deelnemen en dat
dan vooral op langere watervlakken.
2. Categorieën
Om een 6-jarige, een 18-jarige en bij wijze van spreken een 80-jarige gelijke kansen te geven wordt er een
leeftijdshandicap met coëfficiënten toegepast.
2.1 Categorie 1: deelnemers tot en met 12 jaar coëfficiënt 1,25. Dit betekent dat het aantal behaalde punten
vermenigvuldigd wordt met 1,25.
2.2 Categorie 2: deelnemers vanaf 13 jaar tot en met 17 jaar coëfficiënt 1,00. Dit betekent dat de deelnemers de
effectieve punten scoren zoals vermeld in bijgevoegde lijst.
2.3 Categorie 3: deelnemers vanaf 18 jaar krijgen het coëfficiënt 0,75.
2.4 Categorie 4: wedstrijdskiërs kunnen deelnemen aan de boom, de korte lijn of aan de lange lijn en scoren dan
de punten zoals ze vastgelegd zijn in het Technisch Reglement Blootvoetwaterski.
3. Onderdelen
Er kan geskied worden aan de boom, aan de korte lijn, of in een combinatie met de boom en de korte lijn. De
wedstrijdskiërs mogen aan de lange lijn kiezen tussen slalom of figuren of een combinatie van de twee.
4. Runs
4.1 Elke deelnemer heeft recht op twee rondes van telkens twee runs van 20 seconden aan de boom of aan de
korte lijn of in een combinatie van de twee.
4.2 Elke run begint met een startmethode gevolgd door een aantal erkende figuren die een aantal punten
opleveren. Het komt erop aan dat in dit tijdsbestek zoveel mogelijk verschillende figuren worden uitgevoerd. Bij
de herhaling van de startmethode of één of meerdere figuren scoren alleen de best uitgevoerde start(en) en
figuren.
4.3 Een deelnemer die geen score behaalt na de start heeft per run recht op een rerun. Wel scoort hij dan slechts
80% van de punten om deelnemers met een perfecte run niet te benadelen.
5. Inschrijvingsrecht
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15,00 voor de twee rondes en kan door de organiserende club aangepast worden
afhankelijk van bijvoorbeeld een voorafgaande training. Dit wordt dan wel best vooraf meegedeeld ofwel in een
uitnodiging voor de wedstrijd of via de website van BBBC op Facebook of via de website van WSV.

6. Klassement
6.1 Er wordt een klassement per categorie opgesteld op de dag van de wedstrijd en de organisator voorziet in de
mate van het mogelijke een trofee voor de podiumplaatsen. Alle deelnemers ontvangen een attest met de
vermelding van de behaalde punten.
6.2 Om in aanmerking te komen voor een finaleplaats van de Tour van alle Barefoot4All-wedstrijden moet de
deelnemer minimum aan twee wedstrijden deelgenomen hebben en aan de finale van de Tour.
6.3 Door de Cel Blootvoetwaterski wordt er jaarlijks een klassement opgesteld met de resultaten van de
wedstrijden die in de loop van het jaar plaatsvonden. Ze worden gepubliceerd op de webpage van WSV, in het
Vademecum Blootvoetwaterski en op de Facebook pagina van Belgian Barefoot Boom Competitions.
7. Lijst met de erkende starten en figuren en hun puntenwaarde (zie bijlage)

