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Hoofdstuk 1: Materiaal 

 

1. Toepassing van dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand up paddle boards, zowel surfboard shape, 12’6 ft, 14ft en 
unlimited boardontwerp. 
 

2. Board restricties 

01.  De minimale breedte van een 12’6 board is 23”5 . De minimale breedte van een 14 ft 
board is 23”, gemeten vanaf het breedste deel van het board. 

02.  Een verlaagd dek lager dan 10 cm, gemeten van het sta-oppervlak tot aan de rand van 
de rail, is niet toegestaan. 

03.  Het sta-oppervlak kan zich op het gehele oppervlak van het board bevinden. 
04.  Een 12’6 ft board mag niet lichter zijn dan 8 kg. Een 14ft board mag niet lichter zijn dan 

9 kg.  
05.  Een roer is alleen toegestaan op unlimited boards. 
06.  Alle boards, met uitzondering van unlimited en surfboards, hebben 1 vin.  
07.  Alle in productie zijnde en reeds geproduceerde boards zijn toegestaan tot 2016. 

 
 

3. Definities board klasses 

01.  De 12’6 board klasse is gedefinieerd als elk board met een lengte gelijk aan of korter 
dan 12 ft en 6 inches. 

02.  De 14ft board klasse is gedefinieerd als elk board met een lengte gelijk aan of korter 
dan 14 foot. 

03.  De unlimited board klasse heeft geen restricties behalve de menselijke aandrijving.  
04.  De surfboard klasse is gedefinieerd als elk board met een lengte van 12’5 of korter. 

Boards in deze klasse kunnen  
05.  Multi-hulls zijn alleen toegestaan in de unlimited klasse. 
06.  Een roer is alleen toegestaan in de unlimited klasse. 
07.  Vleugelvinnen (foils) zijn alleen toegestaan in de unlimited klasse. 
08.  Multi Hulls zijn gedefinieerd als elk board met meer dan 1 romp met een minimale 

breedte, lengte of diepte van 3 inch (7.62 cm) 
09.  Een vin is gedefinieerd als een extern toegevoegd object op het onderwaterschip met 

een lengte van minimaal 6 cm. 
10.  Een vleugelvin is een externe toevoeging welke hydrodynamische opwaarts gerichte 

opstuwing creeert.  
11.  Een peddel is een obect,bestaande uit een handvat aan één zijde en één blad aan de 

tegenoverliggende zijde. Peddels met meer dan één blad zijn niet toegestaan. 
12.  Een roer is een vin of vleugelvin welke kan roteren om een as.  
13.  Een toevoeging is elke component op het oppervlak van de romp zoals, maar niet 

gelimiteerd tot vinnen, handvaten, vleugelvinnen etc. 
 
 



4. Board inspectie  
 

01.  De lengte van een board wordt gemeten tussen de uiterste uiteinden (neus en tail) van 
het board.  

02.  Boards welke te licht zijn mogen verzwaard worden tot het minimaal vereiste gewicht. 
De verzwaringen dienen adequaat verzekerd te zijn aan het board gedurende de 
gehele wedstrijd.  

03.  Een board dient, ook na wijzigingen na board inspectie, aan de boardklasse vereisten 
te voldoen. 

04.  Boards ontvangen een sticker als deze voldoet aan de eisen van board inspectie.  
05.  Geijkte instrumenten dienen gebruikt te worden voor board inspectie. 
06.  Indien een sticker verwijderd is, dient de controle opnieuw uitgevoerd te worden.  
07.  Boards kunnen binnen 1 uur na binnenkomst na een race opnieuw geinspecteerd te 

worden.  
08.  Elk mechanisch instrument, toevoeging of verbetering welke de deelnemer een 

oneerlijk voordeel geeft is niet toegestaan. Snelheidsmeters, GPS’en en andere 
electronische apparatuur die real time informatie weergeeft valt niet onder deze regel. 

 
 

Hoofdstuk 2 Evenementen 

Het volgende hoofdstuk beschijft officiele supwedstrijden, deelnemers en uitvoerenden.  
 

5. Organisatie van de wedstrijd  
 

01.   Bij Wedstrijden dienen de volgende personen aanwezig te zijn:  

 Hoofd Race Director  

 Assistant Race Director  

 Wedstrijd leider 

 Deelnemers vertegenwoordiging  

 Board inspecteurs 

 Starter  

 Oplijner  

 Baan scheidsrechters 

 Hoofd veiligheid 

 Finish jury 

 Tijdsbewaking 

 Spreker 

 Media verantwoordelijke 
02.  Bij alle geratificeerde evenementen dient minimaal één gecertificeerde official met 

actieve certificering in een leidende rol aanwezig te zijn. 
03.  Één persoon mag meerdere functies bekleden, met uitzondering van de race comité 

functies. 
 



6. Race comité 
 

01. Wedstrijden worden geleid door het race comité, bestaande uit: 

 Hoofd Race Director  

 Assistent Race Director  

 Wedstrijd leider 

 Deelnemers vertegenwoordiging  
 

02. Het race comité 

 Organiseert en beheert de wedstrijd 

 Heeft het recht de wedstrijd uitstellen tot nader order, als weer of andere 
omstandigheden het onmogelijk maken onder veilige omstandigheden de wedstrijd 
te houden.  

 Controleert de start en finish op eventuele onvolkomenheden 

 Zal protesten horen en uitspraak doen 

 Zal contact behouden met de deelnemers vertegenwoordiging vóór, tijdens en na 
de race 

 Zal een rapport naar de de erkende autoriteiten verzenden, inclusief de resultaten, 
het protesten logboek en beslissingen en een lijst met alle officials.  

 

03. Voordat een beslissing genomen met betrekking tot een protest zal het race comité 

 Een volledig rapport verkrijgen van de official of de deelnemers die het protest 
indient 

 De mening vragen van elke getuige, zowel officials als deelnemers 

 bewijsmateriaal verzamelen, zowel fotografisch als op video om de protestsituatie 
te beschrijven 

 Zijn beslissing baseren op deze regels. 
 

04. Elk lid van het race comité die verbonden is met een deelnemer betrokken bij een 
protest, hetzij door familie hetzij via sponsoren zal terugtreden uit het comité in een 
protest. Het hoofd race director zal een tijdelijk comité lid aanstellen 

 

7.  Verantwoordelijkheden van officials 
 

01. De hoofd race director is hoofd race comité en zal 

 Beslissen over alle zaken tijdens de wedstrijd welke niet beschreven zijn in deze 
regels 

 Beslissen over zaken betreffende diskwalificatie bij overtreding van regels  

 Deelmemers welke gediskwalificeerd worden direct informeren, vóór 
bekendmaking van de einduitslag 

 Zekerstellen dat alle officials geinformeerd en voorbereid zijn op de wedstrijd 

 Zekerstellen dat de inrichting van het wedstrijdveld uitgevoerd is in 
overeenstemming met de geldende regels 

02. De assistent race director zal de hoofd race director assisteren en indien 
noodzakelijk/gewenst vervangen. 



03. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de volgende taken met betrekking tot de 
wedstrijd: 

 Het beschikbaar stellen van de racetraject kaarten, zowel 3 maanden van te voren 
als op de wedstrijddag 

 Voorbereiden van de start en finish volgens deze regels 

 Samenwerken met de tijdsofficials om de resultaten beschikbaar te maken 

 Beschikbaar maken van de lijst van winnaars in elke categorie. 

 Het beschikbaar stellen van informatie voor de speaker en race director met 
betrekking tot de wedstrijd, de resultaten en overige informatie over het 
evenement. 

 Leiden van de wedstrijd en zekerstellen dat het vooraf gepubliceerde schema 
gevolgd wordt 

 Zekerstellen dat de course in overeenstemming is met de geldende reglementen.  

  
04. De board inspecteur zal 

 Alle boards meten en wegen vooafgaand aan de wedstrijd 

 Boards welke niet aan regel 2 voldoen diskwalificeren en indien gewenst assisteren 
bij correctie 

 Boards classificeren in de categorieën, zoals in artikel 3 vermeld.   

 De certificering na de race bevestigen  

 Elke afwijking van deze regels doorgeven aan de hoofd race director 
 

05. De starter  

 Zal de veiligste manier van starten bepalen in samenwerking met de hoofd race 
director 

 Zal verzekeren dat de wedstrijdleider volledig op de hoogte is van de 
startprocedure 

 Is verantwoordelijk voor beslissingen met betrekking tot valse starts in 
samenwerking met het race comité 

 Dient te verzekeren dat de startapparatuur in goede conditie is 

 Zal aan de overige officials op de startlijn meedelen dat hij/zij gereed is om te 
starten 

 Aan de deelnemers doorgeven dat de startposities ingenomen kunnen worden om 
de startprocedure te starten. 

 Zal, indien noodzakelijk, de rol van oplijner uitvoeren 

 Zal de wedstrijd starten als hij/zij bepaald heeft dat de start omstandigheden eerlijk 
en veilig zijn. 
 

06. De oplijner zal de startregels controleren en garanderen door 

 Zeker te stellen dat deelnemers voldoende ruimte op de startlijn hebben 

 Onveilig en/of oneerlijk gedrag gecorrigeerd wordt 

 Zeker stellen dat de oplijning in geval van seeding correct uitgevoerd is 

 Deelnemers naar de startlijn te begeleiden  

 de starter te informeren als de startlijn gereed is 
 

07. De deelnemers vertegenwoordiging  



 Zal aangewezen worden door het race comité en/of de hoofd race director 

 Zal bestaan uit minstens één en maximaal drie leden 

 Dient in de afgelopen 2 jaar aan minstens één geratificeerd evenement meegedaan 
hebben 

 Contact houden met het race comité vóór, gedurende en na het evenement 

 Assisteren bij de besluitvorming betreffende wijzigingen in het evenement 

 Zal indien noodzakelijk, rapportage verzorgen naar de sanctioning body uiterlijk 
één week na afsluiting van het evenement, inclusief de ervaringen tijdens het 
evenement en voorstellen ter verbetering.  

 

08. De baanscheidsrechters zullen 

 Zeker stellen dat aan de wedstrijdregels voldaan wordt 

 Zeker stellen dat alle vaartuigen aan de van toepassing zijnde reglementen voldoen 

 Indien gewenst aanwijzingen betreffende de route tijdens junioren races geven 

 De wedstrijd staken in geval van onveilige situaties  

 Breken van regels direct aan de hoofd official doorgeven 

 De invloed van van onverwachte omstandigheden trachten te beperken 
 

09. Het hoofd veiligheid zal 

 Alle races goedkeuren na consultatie van lokale authoriteiten 

 Contact behouden met het race comité betreffende wedstrijd course en 
wijzigingen daarop 

 Zeker stellen dat de ondersteuningsvaartuigen voldoen aan van toepassing zijnde 
veiligheidsregels 

 Zekerstellen dat alle race officials geinformeerd zijn over getij, stroming, obstakels 
en weeren mogelijke weersveranderingen 

 24 uur voor start een weersverwachting uitgeven 

 De weersverwachting aanpassen indien noodzakelijk geacht 

 Zeker stellen dat een veiligheidsprotocol minstens 72 uur vooraf aanwezig is 

 Zeker stellen dat alle officials geinformeerd zijn over het veiligheidsprotocol 

 Faciliteren in de uitvoering en implementatie van het veiligheidsprotocol. 
 
 

10. De Finish jury 

 Zal zich positioneren op de finish plek, zo dicht mogelijk bij de finish lijn met een 
volledig zicht op de finish lijn.  

 Is verantwoordelijk voor het noteren van de volgorde waarin deelnemers de finish 
lijn passeren 

 Zal foto of video materiaal gebruiken om in geval van gelijktijdig aankomen een 
uitspraak te kunnen doen 

 Worden op de finishlijn vergezeld van de wedstrijdleider 

 Dient de resultaten te organiseren en sorteren 

 De timers zijn verantwoordelijk voor de aankomsttijden. Dit kan zowel handmatig 
als digitaal zijn.  

 Zal zodra beschikbaar, aan de hoofd race director de officiele uitslag doorgeven 
 

  



11. De spreker dient  

 alleen door de assistant race director goedgekeurde mededelingen te doen.  

 Hij dient de volgende informatie door te geven: 
o De start tijd van elke race 
o Belangrijke informatie van race officials 
o Positie van deelnemers tijdens de race 
o De officiele resultaten 
o Overige mededelingen betreffende het evenement 

 
12. De media verantwoordelijke  

 Dient informative aan de media voor, tijdens en na de race ter beschikking te 
stellen 

 Is gemachtigd informatie van de assistent race director te verkrijgen 

 Dient in samenwerking met de erikende autoriteiten informatie vóór en ná de race 
ter beschikking te stellen 

8. Officials 

01. Alle officials dienen minstens 18 jaar of ouder te zijn 
02. Een official dient een erkend lid te zijn 
03. Erkenning is gebaseerd op toetsing en een interview 
04. Examens zijn gebaseerd op deze regels en praktische wedstrijdervaring 
05. Kosten voor de erkenning zijn voor rekening van de official 

9. Inschrijfgeld 

01. Inschrijfgeld dient vooraf voldaan te worden aan de organisatie van een evenement 
02. Het maximum inschrijfgeld is 200 euro 
03. Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd in geval van diswalificatie of terugtrekking 

10. Prijzengeld 

01. Prijzengeld dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het evenement vermeld te 
worden. 

02. Prijzengeld opsplitsing dient aan de opsplitsingsregels in bijlage A te voldoen 
03. Uitbetaling van het prijzengeld dient na de prijsuitreiking plaats te vinden. 
04. Prijzengeld is voor één enkele boardklasse beschikbaar. Deze boardklasse wordt 

bepaald door de hoofd race director.  
05. Prijzengeld is exclusief belastingverrekening 
06. Uitbetaling van prijzengeld per bank dient binnen 7 dagen plaats te vinden. 

Kwijtschelding kan alleen als een deelnemer niet binnen 2 maanden na afloop van het 
evenement de noodzakelijk gegevens niet geleverd heeft. 

07. Indien prijzengeld niet uitgekeerd wordt binnen 7 dagen dan zullen alle evenementen 
waarbij de hoofd race director is betrokken de ratificering verliezen voor het 
opvolgende jaar.  

 
 
 



11. Planning 

01. Evenementen dienen te pogen conflicterende wedstrijddagen te vermijden. 
02. Evenementen met minstens $10000 prijzengeld dienen binnen een straal van 1000 mijl 

met andere evenementen de evenementsdatum af te stemmen op zodanige wijze dat 
er minstens 2 weken tussen zit.  

03. De evenementsdatum dient minstens 3 maanden voorafgaand aan het evenement 
bekend gemaakt te worden. 

04. De evenementsdatum dient minstens 3 maanden voorafgaand aan het evenement niet 
meer gewijzigd te worden. 

12. Veiligheid 

01. Veiligheidsprotocollen en plannen worden beheerd door het hoofd veiligheid 
02. Elke evenement dient een geschreven veiligheidsprotocol minimaal 1 week 

voorafgaand aan het evenement beschikbaar te hebben. Dit protocol dient minstens te 
bevatten: 

 Alternatieve trajecten bij slecht weer 

 EHBO team 

 Checkpoints voor deelnemers 

 Minstens 1 veiligheidsvaartuig per 40 deelnemers 

 Minstens 1 veiligheidsvaartuig per 20 deelnemers bij golven van minstens 1 meter 

 Onderlinge communicatiemiddelen en protocollen 

 Goedgekeurd aan lokale regelgeving 
 

03. Vaartuig bestuurders dienen 

 Toegestaan zijn vaartuigen te besturen 

 Minstens 18 jaar oud te zijn 

 Veiligheidsprocedures te begrijpen en in staat zijn uit te voeren 

 Getrained zijn in EHBO en/of CPR 

 In direct contact met hoofd veiligheid te staan 

 Minstens 1 extra veiligheidspersoon aan boord te hebben 

 Race informatie aan de hoofd race director door te geven 

 Geen golven te maken. Indien niet anders mogelijk, dan dient het vaartuig onder 
een hoek van 45 graden van deelnemers af te varen 

 Zichtbaar zijn als wedstrijdvaartuig door middel van een vlag   

 De veiligheid van alle deelnemers te garanderen 

 De nweersituatie nauwgezet in de gaten te houden en wijzigingen door te geven 
aan hoofd veiligheid 

 Aanwezig te zijn aan de kop, in het midden en aan het einde van het wedstrijdveld 
 

04. Alle deelnemers aan afstandsraces dienen een leash te gebruiken.  
05. Een deelnemer is nood dient met zijn handen boven zijn hoofd een kruiselingse 

beweging te maken. 
06. Een deelnemer die een andere deelnemer in nood ziet, dient direct te assisteren en de 

hulp van veiligheidspersoneel in te roepen 
 



13. Evenements website 

01. De evenements website dient de volgende informative te bevatten: 
02. Race traject en afstanden. Alternatieve trajecten dienen ook beschikbaar te zijn 
03. Gedetailleerd schema van het evenement, inclusief registratie, starts en prijsuitreiking 
04. Informatie over registratie 
05. Informatie over prijzengeld 
06. Adres 
07. Logistieke informatie, zoals board drop off 
08. Eventuele additionele informatie en updates 
 

14. Race meeting 

01. De race meeting is verplicht voor alle evenementen.  
02. De race meeting wordt uitgevoerd door de hoofd race director 
03. Tijdens de race meeting wordt het race traject en start-finish uitgelegd 
04. Tijdens de race meeting worden de omstandigheden behandeld 
05. Tijdens de race meeting worden de veiligheidsmaatregelen behandeld 
06. De race meeting wordt tussen 30 minuten en een uur voor de start uitgevoerd 

 

15. Race traject 
01. Alle evenementen dienen een in de reglementen bepaald race traject uit te voeren 
02. Bij meer dan 25 knopen wind dient het race traject recht tegen de wind in en recht met 

de wind mee te gaan, met een maximale afwijking van 20 graden 
03. Alle trajecten dienen gemeten te worden met gps met de volgende nauwkeurigheid: 

 Sprint: 25 m 

 Standaard: 300 m 

 Ultra distance: 1 km 
 

04. De sprint course dient: 

 Minstens 100 m en maximaal 1000 m te zijn 

 Maximaal 10 deelnemers in een heat 

 Maximaal 1 boei-keerpunt 

 De eerste en laatste boeikeerpunt minimaal 50 m van de start 

 Maximaal 6 heats om de finale te bereiken 

 Geen ren-onderdeel te bevatten 
 
  



05. De Beachrace 

 De beachrace is een wedstrijd die plaatsvind in een gebied van 1.5 km vóór de 
startlijn. De beachrace bestaat uit een traject welk gepeddeld dient te worden én 
een traject welk gerend dient te worden. Tijdens het rennen is het de organisatie 
vrij te bepalen of dit mét of zonder plank dient te gebeuren 

 Indien de wedstrijd als enkele wedstrijd plaats vindt, dient de wedstrijd minstens 5 
en maximaal 10 kilometer lang te zijn. 

 Indien de wedstrijd onderdeel is van een dubbele wedstrijd, dient de beachrace 
minstens 3 en maximaal 8 kilometer lang te zijn. 

 De beachrace dient bij meer dan 100 deelnemers in een klasse in voorrondes 
opgesplitst te worden 

 De eerste boei dient zich bij minstens 40 deelnemers 100 m van de startlijn te 
bevinden. Voor elke 10 deelnemers extra dient hier 10 m bij opgeteld te worden.  

 Er dienen geen keerpunten binnen 100 m voor de finish te bevinden 

 Het rengedeelte dient korter te zijn dan 100 m 
 

06. 5 kilometer short course 

 Deze wedstrijd heeft een lengte van 5 km 

 Deze wedstrijd heeft maximaal 8 keerpunten. 

 De eerste boei dient zich bij minstens 40 deelnemers 100 m van de startlijn te 
bevinden. Voor elke 10 deelnemers extra dient hier 10 m bij opgeteld te worden.  

 Er dienen geen keerpunten binnen 100 m voor de finish te bevinden 

 De wedstrijd bevat geen rengedeelte 
 

07. 10 km midden afstandsrace 

 Deze wedstrijd heeft een lengte van 10 km 

 Deze wedstrijd heeft maximaal 8 keerpunten. 

 De eerste boei dient zich bij minstens 40 deelnemers 100 m van de startlijn te 
bevinden. Voor elke 10 deelnemers extra dient hier 10 m bij opgeteld te worden.  

 Er dienen geen keerpunten binnen 100 m voor de finish te bevinden 

 De wedstrijd bevat bij voorkeur geen rengedeelte tenzij niet anders mogelijk door 
bijvoorbeeld geografische oorzaken.  

 Indien niet anders mogelijk, dient het rengedeelte maximaal 500 m te zijn. 
 

08. 16 km pro afstandsrace 

 Deze wedstrijd heeft een lengte van 16 km 

 Deze wedstrijd heeft maximaal 12 keerpunten. 

 De eerste boei dient zich bij minstens 40 deelnemers 100 m van de startlijn te 
bevinden. Voor elke 10 deelnemers extra dient hier 10 m bij opgeteld te worden.  

 Er dienen geen keerpunten binnen 100 m voor de finish te bevinden 

 De wedstrijd bevat bij voorkeur geen rengedeelte tenzij niet anders mogelijk door 
bijvoorbeeld geografische oorzaken.  

 Indien niet anders mogelijk, dient het rengedeelte maximaal 500 m te zijn. 
 
 

09. 52 km ultra lange afstandsrace 

 Deze wedstrijd heeft een lengte van 52 km 



10. Downwind race 

 Deze wedstrijd gaat over een traject met de wind in de rug over met een marge van 
20 graden aan beide zijden. 

 De lokatie dient een consistente wind te hebben van minstens 10 knopen. 
 

11. Poortenrace 

 Een poortenrace is gedefinieerd als een race waarbij deelnemers mogen kiezen 
welke boei gerond wordt.  

 De 2 boeien dienen op een afstand van 10 m van elkaar geplaatst te worden om 
een poort te vormen.  

 De poortenrace dient minstens 100 m en maximaal 1000 m te zijn 

 Deelnemers worden geinstrueerd door de hoofd race director over de te volgen 
baan. 

 Deelnemers die de verkeerde baan kiezen worden gediskwalificeerd 

 De eerste en laatste boeikeerpunt dienen zich minimaal 50 m van de start te 
bevinden 

 Een deelnemer dient maximaal in 6 heats te strijden om de finale te bereiken 

 De poortenrace bevat geen ren-onderdeel  
 

12. Unlimited course 

 Elke ander wedstrijdtraject dat niet valt onder één van formaten beschreven in 
artiukel 15 maar wel goedgekeurd is door de regelgevende autoriteit. 

 

16. Boeien 
 

01. Boeien zijn gedefinieerd als een onderdeel van een traject die door deelnemers aan 
een voorgeschreven zijde gepasseerd dienen te worden. 

02. De lokatie van een boei dient op op zondige wijze verzekerd te zijn dat deze maximaal 
1 meter kan verplaatsen.  

03. Alleen opblaasbare boeien of vaste objecten kunnen als boei gebruikt worden. 
04. Boten kunnen niet als boei fungeren, tenzij verankerd in volledig vlak water 
05. Het aantal boeien en de lokatie is gespecificeerd in artikel 15. 
06. De lokatie van boeien dient gereed te zijn vóór de start van een race 
07. Boeien dienen vrij te zijn van lijnen en andere obstakels. 

 

Hoofdstuk 3: Race reglement  
 

17. Start 
 

01. De start wordt uitgevoerd door de starter en de oplijner, zoals beschreven in artikel 7. 
02. De start dient te worden goedgekeurd en indien nodig bijgesteld door het race comité 
03. Indien er meer dan 60 deelnemers zijn dienen heren en dames en boardklasses apart 

te starten. 



04. Indien er prijzengeld uitgereikt wordt dient er altijd een aparte start te zijn voor heren, 
dames en boardklasses. 

05. Sprint races dienen altijd een aparte start te hebben voor heren, dames en 
boardklasses. 

06. Er dient gebruik gemaakt te worden van een toeter of startpistool 
07. Bij voorkeur dient het startsignaal in het midden van het startveld gegeven te worden 
08. De start dient een veilige en gecontroleerd begin van de wedstrijd te zijn 
09. De start dient geen oneerlijk voordeel als gevolg van wind, stroming, golven of andere 

externe factoren op de startlijn 
10. De start dient plaats te vinden op de vooraf gepubliceerde wijze 
11. De start dient plaats te vinden op binnen 5 minuten van het vooraf gepubliceerde 

tijdstip 
12. Deelnemers dienen tussen 10 minuten en 1 minuut vóór de start op de startlijn 

aanwezig te zijn. 
13. Elke deelnemer die de instructies van de starter of de oplijner niet volgt zal een valse 

start krijgen. 
14. Alternatieve starts als gevolg van geografie, wedstrijd formaat of 

weersomstandigheden dienen vooraf goedgekeurd te zijn. 
15. Tijdens evenementen met meerdere klasses is de startvolgorde als volgt: 

 Unlimited heren 

 Pro heren 

 Unlimited dames 

 Pro dames 

 Open heren 

 Open dames 
16. De tijd tussen opeenvolgende starts is minimaal 3 en maximaal 10 minuten 

 
17. Strand start 

 De strandstart dient parallel aan de waterlijn plaats te vinden 

 De standstart dient tussen 1 en 5 meter van de hoogwaterlijn plaats te vinden. 

 De beide uiteinden van de startlijn dienen te worden gemarkeerd door vlaggen 

 De breedte van de startlijn is zodanig dat er voor elke deelnemer 1 m beschikbaar 
is 

 De startlijn dient een lijn in het zand te zijn, bij voorkeur een zwart touw. 

 Als er geen lijn beschikbaar is dient elke 5 m een vlag op de lijn geplaatst te 
worden. 

 De starter meldt aan de deelnemers dat zij naar de start kunnen gaan door het 
commando “racers naar de start” en/of een enkele hoornstoot.  

 Deelnemers dienen te starten aan de achterzijde van de startlijn. 

 Als vlaggen gebruikt worden, dienen deelnemers achter de virtuele lijn tussen de 
vlaggen te staan.  

 Indien een deelnemer vóór de startlijn komt, met voeten of met lichaam, zal deze 
een valse start krijgen 

 De oplijner noteert de naam en nummer van de valse starter en dient deze zo 
spoedig mogelijk te verwittigen.  

 Als de oplijner bepaald heeft dat de startlijn correct is, kan de starter de wedstrijd 
beginnen.   



 Onveilige beachrace omstandigheden zijn bijvoorbeeld meer dan 30 knopen wind, 
onvoldoende ruimte op het strand en natuurlijke en door de mens gemaakte 
obstakels. Bij onveilige situaties dient artikel 17.18 gevolgd te worden.  
 

18. Water start 

 De waterstartlijn dient haaks op de eerste boei te staan.  

 De waterstartlijn dient gemarkeerd te worden door 2 boeien met een maximale 
hoogte van 1 meter 

 Startboeien dienen een ketting als lijn te hebben en dienen niet meer dan 1 meter 
te kunnen verplaatsen. 

 De startlijn dient een zodanige lengte te hebben dat elke deelnemer 1 meter ter 
beschikking heeft 

 De starter meld uiterlijk 30 seconden voor de start aan de deelnemers dat de 
deelnemers naar de startlijn kunnen gaan door middel van een enkele hoornstoot 
of het commando “deelnemers naar de start”. 

 Deelnemers dienen er zorg voor te dragen voor de mededeling van de starter niet 
dichter dan 1 meter van de startlijn te komen  

 Indien een deelnemer vóór de start met zijn lichaam over de startlijn komt krijgt 
deze een valse start. 

 Indien de omstandigheden zodanig zijn dat stilstand op een board onmogelijk is, 
kan zittend gestart worden. 

 Nadat deelnemers naar de startlijn geroepen zijn, dient de start binnen 5 seconden 
plaats te vinden.  

 Als de starter of oplijner niet tevreden is over de startlijn kan deze door het 
commando STOP de startsequentie stoppen. Er dient opnieuw gestart te worden 
met de startsequentie.  

 Om meer controle over de startlijn te verkrijgen kan gebruik gemaakt worden van 
een pre-startlijn. Deze lijn dient 4 m achter de startlijn te zijn en is parallel aan de 
startlijn. Deelnemers dienen 1 minuut voor de start aan de pre-startlijn verschijnen. 
Na een commando van de starter dienen de deelnemers naar de hoofdstartlijn te 
gaan voor de start. 
 

19. Downwind start 

 Bij een downwind start gelden de regels voor een beachstart of een waterstart. 

 Bij een waterstart gelden de volgende toevoegingen: 

 Er dient een pre-startlijn aanwezig te zijn gemarkeerd door boeien of schepen meer 
dan 20 maar minder dan 50 meter van de startlijn. 

 De starter dient er zorg voor te dragen dat de deelnemers tussen 2 en 10 minuten 
voor de start op de pre-startlijn komen  

 De starter zal deelnemers op commando of met een vlag naar de startlijn laten 
gaan  

 De wedstrijd dient vervolgens binnen 15 seconden te beginnen 

 Elke deelnemer die de startlijn te vroeg overgaat krijgt een tijdstraf van 2 minuten 
 

 

20. De sprint start dient aan de voorwaarden in artikel 17 te voldoen.  



21. Indien een deelnemer niet aanwezig is bij de start vaan de startprocedure krijgt een 
valse start straf. 

22. Starters dienen niet te wachten op late deelnemers 
23. Alternatieve starten, als gevolg van geografie of omstandigheden dienen goedgekeurd 

te worden door een erkend race official.  
 

 

24. Valse start 

 Indien een deelnemer over de startlijn gaat, nadat de starter het commando 
deelnemers naar de start heeft gegeven, krijgt een valse start. 

 Een deelnemer ontvangt een 2 minuten tijdstraf bij een valse start 

 Na de tweede valse start of bij een valse start meer dan 2 seconden voor de start 
wordt een deelnemer gediskwalificeerd 

 Deelnemers dienen op het startsignaal te reageren. Anticiperen op een nog 
komend startsignaal kan een valse start betekenen.  

 Deelnemers dienen stilstaand te starten 

 Een valse start wordt gemarkeerd door een lange hoornstoot. De startprocedure 
wordt opnieuw opgestart.  

 
 

25. Niet starten 

 Indien een deelnemer niet start in zijn of haar aangewezen wedstrijd wordt de 
deelnemer gediskwalificeerd voor alle wedstrijden op de dag van diskwalificatie. 
Deze regel geldt niet bij ziekte of blessures.  

 Deelnemers die niet aanwezig zijn bij de start van de startprocedure worden 
gediskwalificeerd 

 

26. Herstart 

 Indien de omstandigheden er toe leiden dat een herstart noodzakelijk is, zal dit 
door de starter kenbaar gemaakt worden aan de deelnemers door twee lange 
hoornstoten. De starter begint een nieuwe startprocedure als alle deelnemers 
achter de startlijn zijn. 

 

18. Finish  
 

27. Waterfinish 

 Een deelnemer passeert de finish als de boeg van het board over de finishlijn gaat.  

 Deelnemers dienen op hun board te staan met de peddel in de hand voor een 
geldige finish 

 

28. Landfinish 

 Bij een landfinish passeert de deelnemer de finish als het voorste gedeelte van 
zijn/haar lichaam de finishlijn passeert.  

 Deelnemers dienen hun peddel in de hand te hebben  voor een geldige finish 

 Deelnemers zonder peddel dienen de finishlijn opnieuw, maar dan met peddel, 
over te gaan voor een geldige finish.  



 De finish official zal deelnemers waar bovenstaande regel voor geldt direct 
informeren. 

 Zodra een deelnemer gefinisht is, dient deze het finish gebied te verlaten om 
andere deelnemers niet te hinderen. 

 Het is de verantwoordelijkheid van de hoofd race director om zorg te dragen voor 
board caddies om het finishgebied vrij te houden van boards. 

 Alle wedstrijden met minimaal $10000 prijzengeld dienen videobeelden van alle 
finishes te maken.  

 
 

19. Drafting  
01. Drafting is niet toegestaan buiten de board klasses (dames, heren, boardlentes) 
02. Een deelnemer is aan het draften als hij/zij langer dan 10 seconden binnen 1 meter van 

de achterzijde van een andere deelnemer zijn/haar board, de zijkant van een board 
van een ander deelnemer of aan de zij,- of achterkant van een ander vaartuig op het 
wedstrijdtraject bevindt.  

03. Indien heren en dames tegelijkertijd starten zal de eerste 200 meter van het traject 
beschikbaar zijn om uit elkaars draft te komen.  

04. Als er geen ruimte is om uit een draft te komen, zijn de drafting regels ongeldig op het 
traject waar dit onmogelijk is.  

05. Zodra de omstandigheden het toelaten dient een deelnemer de draft te verlaten. 
06. Een deelnemer die in niet-toegestane draft zit, wordt gediskwalificeerd.  

 
 

20. Tijdens de race 

01. Contact met boeien is toegestaan, tenzij de deelnemer een oneerlijk voordeel heeft 
behaald bijvoorbeeld door het verplaatsen van een boei.  

02. Deelnemers worden gediskwalificeerd indien een boei aan de verkeerde zijde gerond 
wordt. 

03. Het is deelnemers toegestaan een andere koers te varen, zolang de boeien in de juiste 
volgorde en aan de juiste zijde gerond worden en andere deelnemers niet gehinderd 
worden.   

04. Het is deelnemers niet toegestaan onder kunstmatige objecten door te gaan als deze 
niet expliciet door het race comité benoemd zijn.  

05. Deelnemers in de pro klasse die meer dan 5 peddelslagen geknield uitvoeren worden 
gediskwalificeerd 

06. Stand up peddelboards dienen enkel en alleen voortgestuwd te worden door 
enkelbladige peddels. 

07. Het is deelnemers niet toegestaan een peddel op het board te bevestigen 
 

 

21. Na de race 

01. Deelnemers dienen het finish gebied direct te verlaten om het hinderen van 
binnenkomende deelnemers te voorkomen 



02. Boards welke door race comité geselecteerd zijn voor controle dienen direct naar de 
inspectie te gaan. Deelnemers en hun boards dienen in het zicht van de inspecteurs te 
blijven  

 
 

22. Diskwalificaties 

03. Elke deelnemer die op oneerlijke wijze probeert een wedstrijd te winnen of die nalaat 
de regels te volgen kan worden gediskwalificeerd. 

04. Elke deelnemer die in gedrag of verbale uitingen aggressief ngedrag vertoont naar 
andere deelnemers, officials, sponsoren of bezoekers kan worden gediskwalificeerd. 

05. Het is deelnemers niet toegestaan hulp te ontvangen van een andere deelnemer of 
niet-deelnemer. Indien een deelnemer een andere deelnemer helpt, buiten 
noodsituaties om, wordt tezamen met de hulp-ontvangende deelnemer 
gediskwalificeerd. 

06. Onsportief gedrag kan leiden tot diskwalificatie. Tot onsportief gedrag behoort onder 
andere, maar niet gelimiteerd tot: 

 Excessief fysiek gedrag met lichaam, peddel of board 

 Het blokkeren van een deelnemer om vooruit te gaan, te keren, te starten, te 
rennen, te finishen of te draften met board peddel of lichaam 

 Roepen tijdens de start om een valse start te genereren 
07. De assistent race director zal een gediskwalificeerde deelnemer zo spoedig mogelijk 

informeren. De notie van diskwalificatie zal schriftelijk overlegd worden. De deelnemer 
dient de notie van diskwalificatie te ondertekenen. Na tekenen kan de deelnemer 
protest indienen.  

 
 

23. Protest 
 

01. Een protest kan allen ingediend worden door een deelnemer tijdens het evenement 
02. Een protest dient schriftelijk ingediend te worden bij het race comité binnen 20 

minunten na binnenkomst van de deelnemer of na ontvangst van de notie van 
diskwalificatie 

03. Een protest mag ingediend worden tegen een andere deelnemer, tegen eeen race 
official of tegen notie van diskwalificatie 

04. De kosten van een protest zijn $50. Indien het protest toegewezen wordt, wordt deze 
fee terugbetaald. 

05. Indien een protest wordt ingediend tegen een deelnemer, een race official zullen alle 
betrokken partijen de kans gegeven worden het protest in te zien 

06. Alle protesten dienen ondersteund te worden door getuigen, fotografisch of video 
bewijs.  

07. Het race comité zal op basis van bewijsmateriaal en getuigen eeen bindende beslissing 
nemen.  

 
 



24. Deelnemer klassificatie 
 

01. De pro-klasse bestaat uit deelnemers die in de top 10 van evenementen met 
prijzengeld geeindigd zijn.  

02. Alleen in wedstrijden in de pro klasse zal prijzengeld gewonnen kunnen worden.  
03. Alle wedstrijden in een evenement in de pro klasse dienen in de zelfde boardklasse 

gehouden te worden. 
Er dienen minstens 3 deelnemers in een klasse aanwezig te zijn voor een geldige 
wedstrijd. 

 
 
 

Bijlage A  
 
Prijzengeld opsplitsing 
 
Opdeling 1, laag prijzengeld (tot 500 euro) 
eerste plaats 50%  
tweede plaats 35%  
derde plaats 15%  
 
Opdeling 1, medium prijzengeld (500- 5000 euro) 
Eerste plaats 45%  
tweede plaats 25%  
derde plaats 15%  
vierde plaats 10%  
vijfde plaats 5%  
 
Opdeling 1, medium prijzengeld (500- 5000 euro) 
Eerste plaats 35%  
Tweede plaats 20%  
Derde plaats 12%  
Vierde plaats10%  
Vijfde plaats 8%  
Zesde plaats 5%  
Zevende plaats 4%  
Achtste plaats 3%  
Negende plaats 2%  
Tiende plaats 1%  
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