Modaliteiten aanvragen van wedstrijden op de kanalen in beheer van
de NV Scheepvaart.
- Wedstrijden waarbij het gebruik van jaagpaden noodzakelijk is dienen aangevraagd aan de NV
Scheepvaart, dit dient voor alle wedstrijden (federaties, clubs) gecoördineerd te gebeuren. Er is een
afspraak met de NV Scheepvaart dat dit gebeurt via het secretariaat van het M.L.V.vzw. Dit
secretariaat bezorgd na goedkeuring van de NV Scheepvaart, via een email, de nodige vergunningen
aan de diverse federaties en clubs. Alleen wedstrijden aangevraagd via deze weg zullen een
goedkeuring ontvangen. De organisator/verantwoordelijke dient op verzoek van een bevoegde
persoon van de NV Scheepvaart steeds deze vergunning te kunnen tonen.
- Aanvragen dienen minstens anderhalve maand voor het begin van een kwartaal aan de NV
Scheepvaart overgemaakt behalve voor de aanvragen 1e kwartaal 2015. Wedstrijden voor dat
kwartaal kunnen ingediend worden bij het secretariaat M.L.V.vzw tot 30/11/2014. Voor de volgende
kwartalen zijn volgende data vastgelegd die in de toekomst dienen gerespecteerd te worden.
- 2e kwartaal 2015/16/17/18 enz.
voor 1 februari 2015/16/17/18 enz.
- 3e en 4e kwartaal 2015/16/17/18 enz.
voor 1 april 2015/16/17/18 enz.
e
- 1 kwartaal 2016/17/18/19
voor 1 november 2015/16/17/18
Tussen de periode van 1 en 15 febr./april/november kunnen de clubs dan overleg plegen als er
wedstrijden op dezelfde locaties gepland zijn. Zij worden hiervan dan via het secretariaat M.L.V.vzw
in kennis gesteld.
- de aanvragen dienen steeds de volgende gegevens te bevatten:
- clubnaam
- federatie
- datum organisatie
- type wedstrijd (openbaar = O of club = X)
- oever = linker (LO) of rechter (RO)
- brug A = opgave tussen welke bruggen er wordt gevist
- brug B = opgave tussen welke bruggen er wordt gevist
- aanvangsuur van de wedstrijd
- duur van de wedstrijd
- clubverantwoordelijke
- gsm nummer van de clubverantwoordelijke
Voor al deze gegevens is een Excel document opgesteld dat via de federaties aan hun clubs kan
bezorgd worden. Alle gekende gegevens zijn via een gegevensvalidatielijst aan te klikken. Dit is zo
voor de clubnamen, federatie, de bruggen op de diverse kanalen. Ook het type wedstrijd, oever, uur
en duur wedstrijd zijn via eenvoudig aanklikken beschikbaar.
Deze kunnen dit formulier dan gebruiken om hun kalender in te vullen en terug te bezorgen aan het
secretariaat van hun federatie. Deze bezorgen het op hun beurt aan het secretariaat M.L.V.vzw die
de verdere coördinatie zal uitvoeren.
Clubs kunnen dit document steeds downloaden op de websites van de federaties.
- Bij eventuele wijzigingen aan de wedstrijdlocatie, vb omstandigheden aan de hand van
weersvoorspellingen of andere calamiteiten, dient het secretariaat M.L.V.vzw minstens 2 dagen
vooraf in kennis gesteld. Dit secretariaat zal dan de districtverantwoordelijke van de NV Scheepvaart
in kennis stellen van de locatiewissel en de reden opgeven.

