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1
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1

REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen.

1.2

De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.

1.3

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.4

De regels, die zijn opgenomen in de klassenvoorschriften van de V/VA klasse zijn van toepassing.

1.5

Als handicap geldt de Tijdvermenigvuldigingsfactor in de versie TRIPLE TVF. Middels de letters
L, M en H wordt uiterlijk met het waarschuwingssein bekend gemaakt welke TVF van toepassing
is.

1.6

De bij het Watersportverbond op 31 mei 2019 bekende meetbrieven zijn bepalend voor de te
hanteren handicap.

2

RECLAME
Reclame in overeenstemming met Regulation 20.3.1.2 van de ISAF Reclame Code (ISAF
Regulation 20) is niet toegestaan.

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor de schepen uit de V/VA klasse.

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen of ingevuld
op te sturen en het vereiste inschrijfgeld over te maken. Bovendien moet iedere verantwoordelijke
persoon met de Nederlandse Nationaliteit in het bezit zijn van een door het Watersportverbond
uitgegeven startlicentie, welke bij registratie getoond moet worden.
Tevens dient bij de inschrijving op 7 juni een bemanningslijst met geldige bemanningslicenties
overhandigd te worden.

3.3

Inschrijvingen die niet op 7 juni 2019 zijn ontvangen, of waarvan op die datum de gegevens van de
handicap niet bekend zijn, kunnen worden geweigerd.

3.4

Bij annulering van de inschrijving ná 7 juni 2019 wordt géén inschrijfgeld geretourneerd.

4.

CLASSIFICATIE
De ISAF Classificatiecode van zeilers is niet van toepassing.

5.

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt € 150,- (€ 135,- als er voor 20 mei wordt
ingeschreven) dit is exclusief liggeld. Het liggeld, voor de Oude Haven, dient
de schipper zelf af te rekenen bij het havenkantoor.

6.

Reserve
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7.

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

7.1

Registratie vrijdag 7 juni van 20:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 8 juni van 8.30 uur tot 9:00 uur in
het wedstrijdsecretariaat gevestigd in het kantoor boven Schipperscafé ’t Ankertje, Dijk 6, Enkhuizen.

7.2

Datum

Waarschuwingssein

Race

Richt tijd

8 juni

09:55

1

60 min

Z.s.m.

2

60 min

Z.s.m.

3

60 min*

09:55

4

60 min

Z.s.m.

5

60 min

Z.s.m.

6

60 min

9 juni

* voorgift wedstrijd. De voorgiftstarttijden en bijbehorende regels worden per deelnemer vooraf
berekend gemaakt en op het palaver aan de deelnemers uitgereikt. (De wedstrijdleider behoudt zich het
recht voor om de deze voorgiftwedstrijd te wijziging is een reguliere wedstrijd zonder tijd voorgift.).
8.

METING
De meetbrief zoals gepubliceerd op de website van het Watersportverbond per 31 mei 2019 is geldig.

9.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
Wedstrijdbepalingen zullen worden uitgegeven door de Lemsteraken V/VA klassenorganisatie.

10.

LOCATIE
De wedstrijden zullen verzeild worden op het Noordelijk IJsselmeer met start in de nabijheid van
Enkhuizen.

11.

BANEN
De te zeilen banen zijn verschillende soorten banen en zullen worden weer gegeven in de
wedstrijdbepalingen.

12.

STRAF SYSTEEM
Regel 44.1 en 44.2 zijn gewijzigd zodat maar één ronde, inclusief één maal overstag gaan en één
gijp vereist is.

13.

SCOREN
Twee wedstrijden moeten zijn voltooid over minimaal 2 dagen om de serie geldig te maken.
Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn
wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

14.

Reserve

15.

Reserve
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16.

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Boten mogen niet uit het gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen
aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijd comité.

17.

VEILIGHEID
Voor en na de wedstrijden, te beginnen op vrijdag, kunnen controles worden uitgevoerd op de
klassenvoorschriften en de vereiste veiligheidsuitrusting.
De veiligheid van het schip en haar bemanning is de algehele en onvermijdelijke
verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke persoon aan boord van het schip. De
verantwoordelijke persoon dient zich ervan te overtuigen dat het schip voldoende zeewaardig is
voor het te bevaren water en dat de bemanning voldoende getraind is om het schip veilig te bevaren.
De verantwoordelijke persoon dient zich er van te overtuigen dat alle voorgeschreven
veiligheidsmiddelen aan boord zijn, in goede staat verkeren en bekend zijn bij de gehele
bemanning. De verantwoordelijke persoon dient een lid van de bemanning aan te wijzen in geval hij
of zij niet meer in staat is om het gezag over schip en bemanning te voeren.

18

RADIOCOMMUNICATIE
Marifoonkanaal 88 kan worden gebruikt voor communicatie tussen wedstrijdleiding en
deelnemende jachten. De communicatie wordt beperkt tot datgene dat voor de wedstrijd of voor de
veiligheid noodzakelijk is.

19.

PRIJZEN
Voor de klasse is een 1e, 2e en 3e prijs voor het totaalklassement beschikbaar.

20.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of
na de wedstrijdserie.

21.

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

22.

PROGRAMMA
Vrijdag
7 juni

Inschrijving bij het secretariaat geopend van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Zaterdag
8 juni

Secretariaat open van 8.30 tot 9.00 uur.
08:30 Palaver schippers met uitleg over de voorgift wedstrijd..
10:00 Start eerste wedstrijd
Na afloop wedstrijden evenement op de kade

Zondag
9 juni

08:30 Palaver schippers
10:00 Start wedstrijd
Prijsuitreiking a.s.a.p. na de wedstrijden.
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