BELEID EN INSTRUCTIE INZAKE WEDSTRIJDNUMMERS

Het aanvragen van een wedstrijdnummer
Een wedstrijdnummer kan alleen schriftelijk worden
aangevraagd bij het afdelingsbureau zweefvliegen gericht aan
het hiernaast staand adres door middel van brief, fax of e-mail.
De aanvrager ontvangt van de Afdeling Zweefvliegen na het
aanvragen van het wedstrijdnummer een schriftelijke
bevestiging. Hiermee is het wedstrijdnummer toegekend. In
geval van een dubbele aanvraag geldt de volgorde van
binnenkomst.
Tevens kan een wedstrijdregistratie voor 5 jaar worden gereserveerd. Zodra het PH-nummer dan bekend is dient dit doorgegeven te worden aan het afdelingsbureau. Anders bestaat de kans dat na die
5 jaar iemand anders het eerder aanvraagt. Mocht er na 5 jaar nog geen registratie zijn, kan het gewoon weer wederom worden gereserveerd.
De letters B, I, Q en het cijfer 0 worden niet meer uitgegeven. Reeds uitgegeven wedstrijdnummers
met deze letters en het cijfer blijven bestaan, maar kunnen niet meer opnieuw worden aangevraagd.
Het aanvragen van een wedstrijdnummer voor een buitenlands vliegtuig
De Afdeling Zweefvliegen houdt alleen een lijst met wedstrijdnummers van in Nederland geregistreerde vliegtuigen bij. Een Nederlandse wedstrijdnummer kan niet gekoppeld worden aan een in Duits
geregistreerd zweefvliegtuig. Voor in het buitenland geregistreerde zweefvliegtuigen wordt verwezen
naar de desbetreffende autoriteiten in dat land. De wedstrijdregistratie kan wel als reservering worden
aangevraagd. Registratie volgt dan wanneer het PH-nummer is toegewezen.
Het behouden van een wedstrijdnummer
Een wedstrijdregistratie wordt gekoppeld aan een PH-nummer en niet aan de persoon of club die de
wedstrijdregistratie heeft aangevraagd. Bij verkoop van het toestel blijft de wedstrijdregistratie dus
gehandhaafd voor het betreffende PH-nummer.
Indien men de wedstrijdregistratie wenst te behouden, verwijder dan voor de verkoop de betreffende
registratie. Laat vervolgens schriftelijk aan de Afdeling Zweefvliegen weten dat deze wedstrijdregistratie kan worden losgekoppeld van het PH-nummer en geef het nieuwe PH-nummer door of reserveer
de registratie.
Rechten wedstrijdnummer
Het bijhouden en toekennen van wedstrijdnummers is slechts een dienstverlening van de Afdeling
Zweefvliegen voor haar leden. Hiervoor worden geen kosten doorberekend. Het wedstrijdnummer
mag in geen enkele vorm opgenomen worden in een contract tussen degene die het gebruikt en derden.
De wedstrijdleiding van een Nationale zweefvliegwedstrijd kan door middel van het wedstrijdreglement
een deelnemer met een zweefvliegtuig waarop een illegaal wedstrijdnummer staat of waarop deze
niet correct is aangebracht, uitsluiten van deelname met dit zweefvliegtuig.
Het aanbrengen van een wedstrijdnummer (reglement NK 2005, punt 1.7.1)
Op deelnemende vliegtuigen moet een duidelijk wedstrijdnummer, ter minste 30 cm. Hoog, aan
weerskanten van het kielvlak zijn aangebracht (duidelijk is: grote en volledig uitgevulde letters en cijfers zonder krullen, schaduw, etc.). De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijdnummer af
te keuren.
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