Aankondiging
Nederlands Kampioenschap
In de V/ VA klasse

georganiseerd door Holland Regatta Club
onder auspiciën van het Watersportverbond
van 2 tot en met 4 september 2016 op het IJsselmeer.
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______________________________________________________________________________________
1.

DE REGELS

1.1

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

.
1.2

Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

1.3

De volgende Regels worden gewijzigd:
Ten aanzien van regel 44 RvW: de twee-ronden straf wordt vervangen door een een-ronde straf.
Ten aanzien van regel A2: het resultaat van de lange wedstrijd op zondag mag niet worden
afgetrokken.
De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen
kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

1.4

Reserve

1.5

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

1.6

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

2

RECLAME
Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de
Organiserende Autoriteit.

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse:V/ VA.

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier in te vullen
en het samen met het vereiste inschrijfgeld vóór 26 augustus 2016 op te sturen naar het
secretariaat zoals vermeld op het inschrijfformulier.

3.3

Reserve

4.

INSCHRIJFGELD

4.1

Het vereiste inschrijfgeld is EUR 150,-- per boot
Het inschrijfgeld dient overgemaakt te zijn op de sluitingsdatum op de rekening van de
Klassenorganisatie zoals vermeld op het bijgevoegde inschrijfformulier.

5.

RESERVE
N.v.t.

6.

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1

Registratie:
Donderdag 1 September van 19:00 tot 21:00 uur.
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Bij de registratie moet:
a. De wedstrijd licentie van de verantwoordelijke persoon worden getoond.
b. Een bemanningslijst met van alle bemanning het nummer van hun geldige (evenement)
bemanningslicentie.
c. Een kopie worden ingeleverd van het handicapcertificaat dat op 26 Augustus 2016 geldig was.
d. Een verklaring worden ingeleverd waarin wordt aangegeven dat de boot door de
klassencontroleurs is goedgekeurd voor deelname aan het Nederlands kampioenschap.
6.2

Meting en controles:
Donderdag 1 september van 09:00 tot 21:00 uur.
Wanneer de deelnemers beschikbaar dienen te zijn met hun boot wordt vanuit de
klassenorganisatie bekend gemaakt.

6.3

Data van de wedstrijden:
Datum

Eerste waarschuwingssein:

Vrijdag 2 september

09:55 uur

Zaterdag 3 september

10:25 uur

Zondag 4 september

10:25 uur

6.4

5 minuten voor het waarschuwingssein voor de wordt de oranje vlag gehesen met 1 geluid signaal.

7

METING
Iedere boot moet bij de inschrijving een geldig meetcertificaat en handicapcertificaat tonen.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 26-08-2016 op de website van de V/ VA klasse en op
Hollandregattaclub.org.

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres
Regatta Center Medemblik
Vooroever 1
1671 SG Medemblik
Telnr. +31227547781

9.2

Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

9.3

Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.

10

BANEN
Er kan gekozen worden uit de volgende banen:
Baan 1: korte baan bestaande uit een upwind-downwind
Baan 2: middellange baan bestaande uit een driehoeksbaan
Baan 3: lange baan waarbij rond bestaande boeien van het Noordelijk IJsselmeer en/of uitgelegde
boeien, met een target time van 4uur.
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Aanhangsel C toont de banen

11

STRAF SYSTEEM

11.1

Voor de V/VA klasse is regel 44 RvW gewijzigd zodat de twee-ronden straf is vervangen door de
één-ronde straf.

12

SCOREN

12.1

Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

12.2

(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
(c) De score van de lange wedstrijd op zondag 4 september kan niet worden afgetrokken. Dit
wijzigt regel A2.

12.3

Triple TVF rating systeem is van toepassing

13

HULPSCHEPEN
N.v.t.

14

LIGPLAATSEN
Alle deelnemers kunnen meren in de jachthaven van het Regatta Center te Medemblik. Ligplaats
wordt toegewezen door de havenmeester. Reservering is mogelijk bij de havenmeester van het
Regatta Center, telefoon 0227-547781. Het havengeld bedraagt EUR 25,00 per schip per nacht. Het
liggeld dient rechtstreeks met de havenmeester te worden afgerekend.
Het havengeld voor de zaterdagnacht in de Oude haven van Medemblik is inbegrepen in het
inschrijfgeld.

15

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

16

DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden
gebruikt nabij boten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de
wedstrijdserie.

17

RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen
die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van
toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.
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Tevens kan het wedstrijdcomité via de marifoon informatie aan de deelnemers verstrekken over een
tijdindicatie van het waarschuwingssein van de volgende te varen wedstrijd op die dag.

18

PRIJZEN
Prijzen zullen als volgt worden gegeven:
Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Nederlands Kampioen en
ontvangen de bijbehorende medailles van het Watersportverbond.
De verantwoordelijk persoon van de winnende boot verkrijgt de Blauwe Kampioenswimpel van het
Watersportverbond.
Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens
medailles van het Watersportverbond.
Daarnaast zullen er door klassenorganisatie prijzen worden uitgereikt aan de 1e 5 geplaatste boten.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden zo snel mogelijk nadat de uitslagen bekend zijn op zondag 4
september.

19

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, 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.

20

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.

21

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Martiene Vos.
Wedstrijdleider: Divera Pronk/Jacob Miedema
Voorzitter Protestcomité:
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Aanhangsel A: De plaats van de haven

Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden
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Aanhangsel C: De banen

Baan 1 upwind downwind

Baan 2 Driehoeks baan
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