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Dutch League Reglement

versie 2013.01

Deel I Algemeen

 1 Inleiding

De Dutch League (DL) is een organisatie met als doel het stimuleren van FS4 springen in Nederland en met
name het deelnemen aan FS4 wedstrijden. De DL werkt samen met de European Skydiving League (ESL) om
ook deelname aan internationale wedstrijden mogelijk te maken.

 2 Dutch League Rangschikking en Leaguepunten

 2.1 Jaarlijks houdt de DL een rangschikking bij van teams die aan wedstrijden in Nederland hebben mee gedaan op
basis van het aantal op deze wedstrijden behaalde punten. De rangschikking is onderverdeeld in de klassen
volgens het ESL reglement.

 2.2 De wedstrijden die in de rangschikking mee tellen zijn de Tomscat Trophy en het Nationale Kampioenschap
FS4. De DL kan tevens een verdere wedstrijd aanwijzen die mee telt voor de rangschikking. De DL zal dit
vooraf en tijdig bekend maken.

 2.3 Teams die aan een van de bovengenoemde wedstrijden deelnemen krijgen punten toebedeeld aan de hand van
hun plaats in de uitslag van hun klasse van de wedstrijd. Het team op de eerste plaats krijgt 10 punten, het team
op de tweede plaats 8 punten, het team op de derde plaats 6 punten, het team op de vierde plaats 5 etc. Ieder
deelnemend team krijgt minimaal 1 punt ongeacht de plaats.

 2.4 Indien een wedstrijd wegens omstandigheden niet door gaat, dan krijgen de ingeschreven teams 1 punt.

 3 ESL deelname

 3.1 De ESL Finale is een FS4 wedstrijd die aan het einde van het wedstrijdseizoen gehouden wordt. De Finale is
een internationale wedstrijd in alle ESL klassen voor Europese teams.

 3.2 De DL regelt de deelname van Nederlandse teams aan de ESL Finale. Om in aanmerking te komen voor
deelname aan de ESL, dienen teams leaguepunten te hebben behaald voor de rangschikking van de DL. Teams
die geen punten hebben behaald in de rangschikking kunnen niet deelnemen aan de ESL Finale. Hun
inschrijving zal door de betreffende ESL organisatie worden geweigerd.

 3.3 In geval van een beperkt aantal plaatsen voor Nederlandse teams is de rangschikking van de DL
doorslaggevend.

 3.4 Het staat de DL vrij om een team een wild card voor deelname aan de ESL Finale te geven, indien dit team
naar oordeel van de DL een verrijking voor de wedstrijd zou zijn.
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Deel II Dutch League wedstrijd

Jaarlijks kan er een FS4 wedstrijd door de DL georganiseerd worden. Indien dit gebeurt dan wordt dit tijdig
door de DL bekend gemaakt.

 1 Doel van de wedstrijd

 1.1 Het promoten van het parachutespringen als sport.
 1.2 Beginnende teams kennis laten maken met wedstrijden en reglementen zodat de drempel om deel te nemen aan

de Tomscat Trophy en NKP wordt verlaagd.
 1.3 Teams van verschillende niveau's door middel van het handicapsysteem op een gelijke voet laten deelnemen

aan een competitie.
 1.4 Het uitwisselen van ervaring en kennis en het versterken van vriendschappelijke banden tussen springers,

teams en clubs.
 1.5 Het vaststellen van het beste deelnemende team in de categorie formatiespringen voor viermansteams op basis

van de handicapscore.

 2 Begrippen

 2.1 In dit reglement wordt onder “Organisatie” verstaan de Dutch League organsiatie die zich bezig houdt met het
samenstellen en organiseren van DL wedstrijden.

 2.2 In dit reglement wordt onder “Centrum” verstaan het centrum of de club waar de DL wedstrijd gehouden
wordt.

 3 Organisatie en wedstrijdleiding

 3.1 De wedstrijden worden georganiseerd door de Organisatie.
 3.2 De wedstrijdleiding voor een wedstrijd berust bij het Centrum.

 4 Datum, plaats en tijd

 4.1 Het aantal DL wedstrijden en de locaties hiervan worden per jaar door de Organisatie vastgesteld in overleg
met de betreffende Centra. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere nationale en
internationale evenementen en ESL wedstrijden in de hieraan deelnemende landen.

 4.2 De inschrijving voor de wedstrijd vindt uiterlijk twee weten voor de wedstrijd plaats door aanmelding bij de
Organisatie middels het volledig ingevulde inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld.

 4.3 De teamcaptainsmeeting vindt plaats op de eerste wedstrijddag, voor aanvang van de betreffende wedstrijd. De
tijd zal tijdig worden gecommuniceerd. Afwijking hierop zullen tijdig aan de teamcaptains worden
doorgegeven.

 4.4 De inschrijving voor de wedstrijd vindt uiterlijk twee weken voor dewedstrijd plaats door aanmelding bij de
Organisatie middels het volledig ingevulde inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld.

 4.5 De teamcaptainsmeeting vindt plaats op de eerste wedstrijddag, voor aanvang van de betreffende wedstrijd. De
tijd zal tijdig worden gecommuniceerd. Afwijking hierop zullen tijdig aan de teamcaptains worden
doorgegeven.

 4.6 Elke wedstrijd start in principe op zaterdag om, of zo spoedig mogelijk na 09.00 uur. De wedstrijd eindigt ten
laatste zondag om 17.00 uur. Hierop kan in overleg met de deelnemers afgeweken worden.

 5 Algemene regels

 5.1 De wedstrijd wordt gehouden volgens de bepalingen van de geldende FAI Sporting Code, General Section en
de Sporting Code, section 5 plus de betreffende Competition Rules.

 5.2 De deelnemers zijn gehouden aan het geldende KNVvL Basisveiligheidsreglement, en tevens de reglementen
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die worden gehanteerd door het Centrum en de luchthaven op het vliegveld van het Centrum.
 5.3 Deelnemers zijn verplicht te landen op het aangegeven gebied en dienen zich te onthouden van activiteiten die

de springlocatie in gevaar kunnen brengen. Op overtreding van deze bepaling kan een sanctie worden gezet,
die in het uiterste geval tot uitsluiting van de wedstrijd kan leiden.

 5.4 Alle deelnemers aanvaarden bij inschrijving deze reglementen en de daarin gestelde bepalingen als bindend.

 6 Deelname en tarieven

 6.1 Deelname geschiedt per team en per wedstrijd.
 6.2 Aanmeldingen van teams moeten uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende wedstrijd bij de

Organisatie zijn ontvangen.
 6.3 Het inschrijfgeld voor een wedstrijd wordt per jaar vastgesteld. Dit bedrag dient uiterlijk twee weken voor

aanvang van de wedstrijd zijn voldaan.
 6.4 In principe wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd, ook niet in geval van geen doorgang van de wedstrijd.

Indien een team door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan in een verzoek aan de Organisatie
gevraagd worden om teruggaaf met opgave van redenen.

 6.5 De kosten voor de wedstrijdsprongen moeten voor aanvang voldaan worden aan het Centrum. Deze kosten
worden vastgesteld door het Centrum.

 6.6 Niet gemaakte sprongen worden door het Centrum na afloop van de wedstrijd gerestitueerd aan de betreffende
deelnemers.

 6.7 Rejumps zijn niet in de genoemde bedragen inbegrepen en dienen afzonderlijk betaald te worden aan het
Centrum.

 7 Teamsamenstelling

 7.1 Een team bestaat uit vier deelnemers en een cameraman.
 7.2 Het delen van cameramensen met andere teams mag niet zonder toestemming van de wedstrijdleiding.
 7.3 Alle cameramensen dienen te zorgen voor voldoende gangbare aansluitkabels voor de videocamera voor het

kopiëren van opnamen.
 7.4 Bij voorkeur heeft een team tevens een reservespringer. De reservespringer mag alleen met toestemming van

de wedstrijdleiding of met toestemming van alle teamcaptains (tevens) deel (gaan) uitmaken van een ander
team.

 7.5 In alle gevallen waarin een team een beroep wil doen op een niet ingeschreven reservespringer moeten de
teamcaptains hierin toestemmen.

 7.6 Buitenlandse teams kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

 8 Wedstrijdprogramma

 8.1 De Dutch League wedstrijd bestaat uit maximaal 6 wedstrijdsprongen, optioneel voorafgegaan door een
trainingsronde. Op de teamcaptainsmeeting wordt bekend gemaakt of er een trainingsronde is.

 8.2 De wedstrijd kent drie klassen: “AA” (Double A), “A” (Single A) en “R” (Rookie).
 8.3 De loting per klasse is gebaseerd op de desbetreffende divepool en regels, zoals deze bij de ESL gebruikt

worden. De beschrijving van de divepool voor de klassen is te vinden op de website van de Dutch League:
http://www.dutchleague.nl

 8.4 Het scheidsrechterpanel bestaat ten minste uit één scheidsrechter, maar bij voorkeur uit drie scheidsrechters.

 9 Vliegtuigen

 9.1 De wedstrijd kan uit verschillende vliegtuigen gesprongen worden.
 9.2 Elke wedstrijdronde wordt uit hetzelfde vliegtuig gesprongen. Het staat de wedstrijdleiding en Organisatie vrij

verschillende vliegtuigen per ronde in te zetten, indien dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 9.3 Indien wordt besloten een ander vliegtuig in te zetten, dan wordt dit tijdig bekend gemaakt zodat de teams over

voldoende tijd beschikken om een eventueel afwijkende exit te oefenen.
 9.4 De exitprocedure en de vliegsnelheid bij exit van de te gebruiken vliegtuigen zal bij de teamcaptainsmeeting
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worden medegedeeld.

 10 Volgorde van het springen

 10.1 De sprongvolgorde wordt om organisatorische redenen door de wedstrijdleiding bepaald.
 10.2 Het staat de wedstrijdleiding vrij om de sprongvolgorde van ronde tot ronde of binnen een ronde te wijzigen,

indien nodig of gewenst.
 10.3 Het staat de wedstrijdleiding vrij om meerdere teams in een run te droppen.

 11 Scoring algemeen

 11.1 Een wedstrijd is geldig na één volledig versprongen ronde.
 11.2 De medailles worden toegekend op basis van de handicap scores.
 11.3 Voor het bepalen van de handicap score wordt de score van een team vermenigvuldigd met een voor dat team

vastgestelde handicap.
 11.4 De handicap wordt vastgesteld op basis van in het verleden behaalde resultaten van het team. Meer informatie

hierover is te vinden op de website van de DL: http://www.dutchleague.nl
 11.5 Heeft een team in de huidige samenstelling nog niet eerder een resultaat behaald op een viermanswedstrijd,

dan wordt de handicap vastgesteld aan de hand van de resultaten van de eerste drie wedstrijdrondes.

 12 Protesten

 12.1 Protesten dienen bij de hoofdscheidrechter te worden ingediend. Elk protest moet vergezeld gaan van een
borgsom van € 100,- en dient te verwijzen naar de betreffende regel uit de FAI sporting code op basis waarvan
het protest wordt ingediend.

 12.2 Indien het protest gehonoreerd wordt, zal de borgsom worden gerestitueerd.
 12.3 Een protest wordt beoordeeld door een jury bestaande uit drie ter zake kundige personen.
 12.4 De samenstelling van de jury zal voor de behandeling van een protest worden bekend gemaakt

 13 Overige zaken

 13.1 Algemene zaken waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door de Organisatie, dit onder voorbehoud
van de volgende paragraaf.

 13.2 Overige zaken die betrekking hebben op (het goed laten verlopen van) de wedstrijd, maar waarin dit reglement
niet voorziet, worden beslist door de wedstrijdleider na overleg met de hoofdscheidsrechter en de Organisatie.

 13.3 De Organisatie is in handen van Mike Pennock en Gerhard Schut.
 13.4 De Organisatie behoudt zich het recht voor deze reglementen aan te passen indien hiertoe aanleiding is. In

principe vindt deze aanpassing plaats voor aanvang van de eerste wedstrijd van het jaar.
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