
1. De competitie bestaat uit drie verschillende races:
 

• De races van 50, 100 en 200 meter worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën:
 

• Per team racen er twee leden. Daarbij dient elke groep twee aanvoerders aan te wijzen. Zij 
worden verwacht om bij de briefings voor de wedstrijd aanwezig te zijn en vervolgens het team te 
informeren.

2. De algemene structuur van het toernooi bestaat uit meerdere fasen 
waarin vier kano's tegen elkaar racen. 

• Het team dat de race wint, gaat door naar de volgende fase. Het aantal fasen hangt af van de 
hoeveelheid deelnemende teams.

3. De kano heeft de volgende vereisten om te mogen deelnemen:

• De kano dient worden gebouwd volgens de bouwvoorschriften11.

• Het nummer op de kano dient te allen tijde zichtbaar zijn. De nummers voor de kano's worden voor 
de wedstrijd door de organisatie verstrekt.

4. Sancties kunnen opgelegd worden bij een valse start, het buiten eigen 
rijstrook varen of het blokkeren van andere teams.

• Met sancties wordt bedoeld: puntenvermindering of diskwalificatie.

5. Communicatie tussen de teams en wedstrijdorganisatie dient plaats te 
vinden via de aanvoerders.

6. Prijzen worden gegeven aan de 3 snelste teams voor elke categorie. 
Extra prijzen zullen worden gegeven voor de volgende onderdelen:

7. De prijzen worden gegeven door een team van experts op het gebied 
van beton en bouw. De beslissingen van het team van experts zijn 
definitief. 

8. Na de race dient de baan direct te worden vrijgemaakt.

9. Instructies met betrekking tot passerende schepen of andere 
vaarweggebruikers dienen onmiddellijk opgevolgd te worden voor de 
waarborging van de veiligheid.

1. Zie "bouw voorschriften" van BetonKanoRaceOrganisatie2023
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