Notice of Race clubwedstrijden Wintersprinter WV Arne 2020-2021

[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd.
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is.
[SP] geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een standaard straf mag opleggen.
1
1.1

1.3

DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).
De volgende Regels worden als volgt gewijzigd: 35, 61.1 (b), 62.1(a), A4 en A5. De wijzigingen
zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook
andere wedstrijdregels wijzigen.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

2

RESERVE

3
3.1

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor open kielboten en kajuitboten. De inschrijver van de boot moet lid
of donateur zijn van WV Arne.
Indien de weersomstandigheden hier aanleiding toe geven, kan het wedstrijdcomité besluiten om
boten zonder zeerailing aan de wal te houden.
Deelname gerechtigde boten kunnen inschrijven via de volgende site: www.wvarne.nl. Het vereiste
inschrijfgeld wordt voor de briefing van de eerste gezeilde wedstrijd bij het wedstrijdcomité voldaan.

1.2

3.2
3.3

4
4.1

INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:
Gehele wedstrijdserie: € 40,Per wedstrijddag:
€ 10,-

5

RESERVE

6
6.1

PROGRAMMA
Registratie:
Registratie vindt plaats op de eerste dag dat wordt deelgenomen aan de wedstrijden vanaf 09:30 tot
10:00 uur.
Data van de wedstrijden:
2020
2021
25 oktober 2020
24 januari 2021
22 november 2020
28 februari 2021
13 december 2020
28 maart 2021
18 april 2021
Op 24 oktober kan een training dag worden georganiseerd. Deze staat los van de wedstrijdserie.
Aantal wedstrijden: Per wedstrijddag wordt gestreefd naar vier tot zes starts.
De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd iedere dag is 10:55 uur.
Op de wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

6.2

6.3
6.4
6.5
7

METING
Iedere boot moet een geldige ORC of SW handicap certificaat tonen. Indien deze niet voorhande is,
moeten alle benodigde gegevens voor het bepalen van de handicap bij inschrijving beschikbaar
worden gesteld.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 25 september 2020 op www.wvarne.nl.
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9
9.1
9.2
9.3

LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Polredijk 13, 4351 RT Veere.
Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.
Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.

10

BANEN
De te zeilen banen zijn als volgt: Upwind-downwind (loef-lij) baan
De tekening in Aanhangsel C toont de baan,

11

RESERVE

12
12.1
12.2

SCOREN
Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om de wedstrijdserie geldig te maken.
(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5 t/m 9 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn
wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
(c) Wanneer 10 t/m 14 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.
(d) Bij elke volgende vijf wedstrijden volgt een extra aftrek van de slechtste scores.

13 - 16 RESERVE
17

[NP] [DP] RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

18

PRIJZEN
Op basis van het totaalklassement worden er drie prijzen uitgereikt.

19

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

20

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

21
21.1

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de organiserende autoriteit(en)
toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, op te slaan en te verwerken
en de uitslagen met bemanning namen en boot naam te publiceren. De inschrijfgegevens en
uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer dan voor de organisatoren
noodzakelijk.
Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de
sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen
goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken,
te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van
aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

21.2

22

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met het wedstrijdcomité via
wedstrijdzeilen@wvarne.nl.
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Aanhangsel A: De plaats van de haven

Adres van de haven: Polredijk 13, 4351 RT Veere.
https://www.wvarne.nl/over-arne/onze-havens/havenkantoor-oostwatering/
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Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden
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Aanhangsel C: De baan

Baan: Upwind-downwind
1
Start
2
1 BB
3
1a BB
4
2 SB of 2 BB
5
1 BB
6
1a BB
7
Finish
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