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GNSK 2023, Wageningen   

 

Wedstrijdreglement Powerlifting 
1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO)/onderwijsinstelling kunnen 

meerdere deelnemers worden ingeschreven. 

2. Als er een ongerechtigde deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- 

in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de 

resultaten van het desbetreffende het individu worden geschrapt. 

3. Het maximum aantal deelnemers is 100. 

4. Registratie voor deelname gaat op basis van volgorde van inschrijven. 

5. Inschrijvingen kunnen alleen gedaan worden via: www.powerliften.sport 

6. Tijdens het evenement zijn de reglementen van de KNKF en de international powerlifting 

federation van toepassing. Mits, door de organisatie, anders aangegeven zijn deze 

reglementen leidend. 

7. Een deelnemer moet lid zijn van de KNKF en als student geregistreerd staan bij de sectie 

powerliting. Voor meer informatie verwijzen we je naar:  

knkf-sectiepowerliften.nl/leden/lidmaatschap 

8. Meer informatie met betrekking tot de reglementen: KNKF - Sectie Powerliften 

documentenbibliotheek 

 

Protest aantekenen  

Protest dient 1 uur na het einde van de wedstrijd ingediend te worden.  

Deelnemers/teams kunnen protesteren tegen andere deelnemers/teams op grond van 

speelgerechtigdheid en wedstrijdreglementen. Beslissingen van scheidsrechters of andere officials 

kunnen niet worden aangevochten, evenals de GNSK-reglementen, camping-reglementen of andere 

artikelen uit het evenementenreglement van Studentensport Nederland.  

Een protest gaat als volgt in werking: 

De sportcommissie dient zo snel mogelijk na het beëindigen van de wedstrijd, tijdens welke een 

vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, van het protest op de hoogte te worden gesteld. 

Degene die gebeld moet worden is: ntb 

Een protest dient te zijn getekend door een officiële vertegenwoordiger van het team en moet de 

volgende elementen bevatten: 

- Datum, tijdstip en plaats van het voorval 

- Het betreffende artikel of bepaling, die zou zijn overtreden 

- Beschrijving van de situatie 

- Namen van het protesterende team/deelnemer, ondergetekenden en eventuele getuigen 

Op zaterdag zullen de protesten in behandeling genomen worden om: ntb. De protesten die op zondag 
binnenkomen, zullen uiterlijk twee uur na het indienen van het protest in behandeling worden 
genomen. Voor aanvang van de finales dienen alle protesten behandeld te zijn. 
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