Aankondiging NK Flits 2016

AANKONDIGING
Voor het
Nederlands Kampioenschap in
de Flitsklasse 2016
georganiseerd door De koninklijke Watersportvereniging Langweer en de Flitsklasse organisatie
onder auspiciën van het Watersportverbond te houden op 16, 17 en 18 juli 2016 op de Langweerder
Wielen.
1

De regels

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (2013 –2016).
Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en kiteboarden ’ is van
toepassing.
De geldende klassenvoorschriften van de Flitsklasse zijn van toepassing.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben.
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de
vereiste licentie.
Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale)
Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.2
1.3
1.4
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1.6

2
2.1

Deelnamerecht en Inschrijvingen
Alleen boten met een geldig meetcertificaat ingeschreven door een verantwoordelijke
persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en waarvan het door een ouder/verzorger
ondertekende inschrijfformulier of waarvan de inschrijving via internet inclusief de
bevestiging is ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen. Bij het afhalen van de
Wedstrijdbepalingen dient het bij de meetbrief behorende registratiebewijs 2016 te
worden getoond alsmede de wedstrijdlicentie van de verantwoordelijke persoon van de
deelnemende boot (bepaling bij regel 46 RvW) alsmede de bemanningslicentie of
evenementlicentie van het ingeschreven bemanningslid (bepaling bij regel 47 RvW). Indien

een deelnemer geregistreerd staat bij het Watersportverbond als certificaathouder, als
houder van een geldige wedstrijdlicentie en/of als houder van een
bemanningslicentie/evenementlicentie dan hoeven deze papieren niet te worden getoond.
2.2

2.3
3

Inschrijvingen dienen te worden gedaan via de internetsite www.FLITSCLUBSNEEK.nl of
via bijgevoegd inschrijvingsformulier en dienen uitsluitend te worden gestuurd aan het
Secretariaat van de Flits Klassenorganisatie Nederland, t.a.v. mevrouw I. Gijselaers, Oude
Oppenhuizerweg 69, 8606 JC Sneek.
Sluiting van de inschrijving: 10 juli 2016 (20.00 uur).
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op
bankrekening NL36 RABO 0359 5391 22 ten name van de penningmeester van de Flitsclub
Sneek met vermelding van de naam van de verantwoordelijke persoon en het zeilnummer
van de ingeschreven boot. Indien het inschrijfgeld niet uiterlijk 10 juli 2016 is betaald
wordt het inschrijfgeld met € 10,00 verhoogd.
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4

Kwalificaties en finales
Indien op de sluitingsdatum 55 of meer boten zijn ingeschreven zal het comité besluiten
de wedstrijdserie te verdelen in kwalificatie- en finalewedstrijden.

5

Programma van de Wedstrijden
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
Datum

Waarschuwingssein

2e start

3e start

4e start

van race 1 van die dag
Zaterdag 16 juli

11.55 uur

z.s.m.

16.00

z.s.m.

Zondag 17 juli

09.55 uur

z.s.m.

14:00

z.s.m.

Maandag 18 juli

09.55 uur

z.s.m.

z.s.m.

6

Meting en controle op Klassenvoorschriften
Voorafgaand aan het evenement dienen de deelnemende boten ter controle aangeboden te
worden aan de uitrustingscontroleur. Er zal worden gemeten met speciale aandacht voor
het drijfvermogen (de wijze waarop deze bevestigd en het volume) , de borging van het
zwaard, de maten van de giek en roer, aanwezigheid van 2 peddels en een hoosvat, en de
banden op de mast. De meting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het
wedstrijdcomité door uitrustingscontroleurs conform het reglement voor klasse
controleurs van het Watersportverbond i.s.m. de Flits Klassenorganisatie Nederland.
De controle vindt plaats in en nabij de Nieuwe Haven op vrijdag 15 juli 2016 tussen 15.00
uur en 20.00 uur en op zaterdag (alleen hermetingen!) 16 juli 2016 tussen 08.30 en 10.00
uur.

7

Wedstrijdbepalingen
Het programma met de Wedstrijdbepalingen is beschikbaar bij registratie in het
wedstrijdkantoor op vrijdag 15 juli 2016 van 16.00 – 18.00 uur. De normale
openingstijden van het wedstrijdkantoor zijn dagelijks van 08.30 tot 2 uur na de laatste
wedstrijd van de betreffende dag.

8
8.1
8.2

Locatie
Het wedstrijdkantoor bevindt zich in het recreatiegebouw bij de nieuwe haven.
De wedstrijden zullen worden gehouden op de Langweerder Wielen.

9

De Baan
De wedstrijden worden gezeild op een in-de-wind/voor-de-wind baan waarvan een tekening
is opgenomen in de Wedstrijdbepalingen.

10

Wisselen van bemanning
Bij de inschrijving en registratie voor het evenement op vrijdag 15 juli 2016 tussen 16.00
– 18.00 uur of op zaterdag 16 juli 2016 tussen 08.30 en 10.00 uur moet worden aangegeven
welke 2 personen de ingeschreven boot gedurende het evenement zullen bemannen,
waarbij gecontroleerd wordt of voldaan wordt aan de bepalingen van het
Watersportverbond (regels 46 en 47 RvW). Tijdens het evenement mogen geen andere
personen in de boot wedstrijdzeilen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
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het wedstrijdcomité (publicatie op het Mededelingenbord). Deze toestemming wordt
alleen gegeven als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor niet met de
ingeschreven persoon wedstrijd kan worden gezeild. Daarbij dient de “verantwoordelijke
persoon” tijdens alle wedstrijden aan boord te zijn. In alle gevallen, waarin een ander
persoon dan bij de inschrijving is aangegeven in een wedstrijd als bemanning deelneemt,
dient voldaan te worden aan de bepaling van het Watersportverbond bij regel 47 RvW
(licentie) en worden 10 niet aftrekbare punten bij de totaalscore van de boot opgeteld.
11

Scoren
Het Lage Punten Scoresysteem van Appendix A, regel A4.1 RvW is van toepassing.
Er zijn 11 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 4 wedstrijden moeten worden voltooid
om de serie geldig te maken voor het Kampioenschap. Bij 4 geldige scores voor de eindscore
wordt de slechtste score niet afgetrokken. Bij 5 of meer geldige wedstrijden wordt de
slechtste score afgetrokken. Dit wijzigt regel A2.

12

Officiële boten
Boten die vallen onder het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een KWVL wimpel.
Rescueboten van de KWV Langweer zijn herkenbaar aan een oranje Rescue wimpel.
Rescueboten van de Flitsclub zijn herkenbaar aan de vlag met het Flitsclub logo.

13

Ligplaatsen deelnemers
Deelnemende boten kunnen, na afloop van de wedstrijden, een ligplaats kiezen nabij het
moederschip in de haven, hetzij in het water of op de wal.

14

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.

15

Prijzen

15.1

Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning die de eerste, tweede en
derde plaats heeft behaald.
Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Nederlands kampioen en
ontvangen de bijbehorende medailles van het watersportverbond. De verantwoordelijke
persoon van de winnende boot verkrijgt de blauwe wimpel van het Watersportverbond.
De verantwoordelijke persoon van de winnende boot ontvangt als wisselprijs van de FKON
de “Zilveren Flits”.
Speciale prijzen kunnen worden uitgereikt en worden omschreven in de
Wedstrijdbepalingen .

15.2

15.3
15.4

16

Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie (zie regel 4 RvW,
Besluit om te zeilen). De organiserende autoriteit alsmede het wedstrijdcomité
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of
dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie
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17

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

18

Overige informatie

18.1

Op zaterdagochtend 16 juli 2016 wordt om 10.15 uur een Palaver gehouden voor alle
deelnemers nabij het wedstrijdkantoor en aansluitend wordt het evenement officieel
geopend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
•
Mevrouw I. Gijselaers, mail:secretariaat@flitsclubsneek.nl, tel. 0652693979
of onderstaande sites bezoeken:
•
De website van de Flits Klassenorganisatie Nederland, www.flitsclubsneek.nl.
•
De website van de KWV Langweer, www.kwvlangweer.nl

18.2
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Inschrijfformulier Nederlands Kampioenschap
2016
Op 16, 17 en 18 juli 2016 op de Langweerder Wielen
Ondergetekende schrijft als ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de
verantwoordelijke persoon onderstaande boot van de Flitsklasse in voor het
Nederlands Kampioenschap 2016 op de Langweerder Wielen,
Naam stuurman / vrouw
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Zeilnummer volgens meetbrief
Naam boot
Naam en licentienummer van de stuurman
Lid Watersportvereniging
Naam en licentienummer van de fokkenist
Inschrijfgeld NK 2016

€ 50,00

Het inschrijfgeld is overgemaakt op: bankrekeningnummer NL36 RABO 0359 5391 22, t.n.v.
Penningmeester Flitsclub Sneek te Sneek onder vermelding van: NK 2016, naam van de
stuurman en het zeilnummer .
NB. Indien het inschrijfgeld niet vóór 10 juli 2016 om 20.00 uur op de rekening is overgeschreven
wordt het inschrijfgeld met € 10,00 verhoogd (bij melding te voldoen)
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande ingeschreven personen zich tijdens het evenement
onderwerpen aan het geldende Zeilwedstrijdreglement van de ISAF (RvW 2013-2016), aan de bepalingen van
het Watersportverbond, aan de officiële Aankondiging, de geldende wedstrijdbepalingen en aan de
klassenvoorschriften van de Flitsklasse. Bij het niet kunnen overleggen van een geldige startlicentie en een
registratiebewijs 2016, behorende bij het meetcertificaat, èn een geldige bemanningslicentie dan wel
evenementlicentie voor het ingeschreven bemanningslid, wordt degene die zich inschrijft niet toegelaten tot
het Kampioenschap en wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ondergetekende verklaart hierbij, dat
inschrijving en deelname aan het NK Flits 2016 op de Langweerder Wielen geheel voor eigen rekening en
risico gebeurt en zal noch de organiserende vereniging, noch andere bij de organisatie van de wedstrijden
betrokkenen aansprakelijk stellen voor enigerlei schade en /of letsel, waaronder begrepen schade en /of
letsel aan schip, aan de opvarende(n) en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect kan ontstaan
vóór, tijdens of ná deze wedstrijden.

Plaats:________________________________

Datum __________________________

Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de verantwoordelijke persoon
Handtekening: :___________________________
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Inschrijven bij voorkeur via de website www.flitsclubsneek.nl
Sluitingsdatum inschrijving is op 10 juli 2016 om 20.00 uur!
Inschrijfformulier opsturen/mailen naar: Secretariaat Flitsclub Sneek t.a.v. mevrouw I.
Gijselaers, Oude Oppenhuizerweg 69, 8606 JC Sneek.
Mailadres: secretariaat@flitsclubsneek.nl, telefoonnummer: 0652693979.
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