Aankondiging
voor het

Open Kampioenschap Watersportverbond District Noord
voor jeugd: zwaard- en kielboten
georganiseerd door de Watersport Vereniging Heeg
onder auspiciën van het Watersportverbond
op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019 op het Heegermeer
______________________________________________________________________________________

1.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW 2017-2020.
Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.
Wijzigingen ten opzichte van de Regels voor Wedstrijdzeilen.
Deze zullen, indien van toepassing, worden vermeld in de lokale wedstrijdbepalingen. De
wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.
Reserve
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

2

RECLAME
Er wordt van deelnemers niet verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op hun
boot.

3.
3.1

3.3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle erkende open eenheidsklassen. Het minimaal aantal
deelnemers per klasse is 7 deelnemers ingeschreven op of voor de sluitingsdatum.
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen welke is te
vinden op de site https://wsheeg.nl/ .De sluitingsdatum voor inschrijving is 7 juni 2019 23:00h.
Na de sluitingsdatum worden de inschrijfgelden met €10,- verhoogd.

4.
4.1

INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt;

3.2

5.

Klasse

Prijs

Jeugdklassen

€ 20,00

Prijs na
sluitingsdatum
inschrijving (7 juni)
€ 30,00

Overige klassen

€ 27,50

€ 37,50

Deelname BBQ / Diner
zaterdagmiddag
(zie overige informatie)
€ 10.00 per persoon < 12 jaar
€ 15.00 per persoon ≥ 12 jaar

Reserve
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6.
6.1
6.2
6.3

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Registratie: Van vrijdag 14 juni 19:00h tot 20:00h en zaterdag 15 juni van 08:00h tot 10:00h in het
clubgebouw van de WSH.
Reserve
Data van de wedstrijden:
Datum
Zaterdag 15 juni
Zondag 16 juni

6.4

6.5

Aantal wedstrijden:
Datum

Aantal

Zaterdag 15 juni

3 wedstrijden

Zondag 16 juni

3 wedstrijden

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd:
Datum

Tijd

Zaterdag 15 juni

10:55u

Zondag 16 juni

09:55u

Op zondag 16 juni zal er na 15:30 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.
7
7.1

METING
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
Wedstrijdbepalingen zullen vóór of uiterlijk 18 mei 2019 op de site https://wsheeg.nl/ worden
gepubliceerd.

9
9.1

LOCATIE
Het wedstrijdcentrum is gevestigd in ons clubgebouw.
Adres: Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg. Locatie zie aanhangsel A.
Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.
Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied.

9.2

10

BANEN
De te zeilen baan is een trapezoïde baan en wordt in de wedstrijdbepalingen bekend gemaakt.

11
11.1
11.2

STRAF SYSTEEM
Reserve
Reserve

12
12.1
12.2

SCOREN
Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap 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 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

13

HULPSCHEPEN
Hulpschepen zijn kenbaar middels een RC vlag.

14

LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven liggen.
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15

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Kielboten 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 kielboten 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.

18.

PRIJZEN
Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Noord Nederlands Kampioen en
ontvangen de bijbehorende prijs van het Watersportverbond District Noord.
De verantwoordelijk persoon van de winnende boot verkrijgt de Kampioenswimpel van het
Watersportverbond.
Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens een
prijs van het Watersportverbond District Noord.

19.

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.

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

NAAM, BEELD EN PORTRETRECHT
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 evenementslocatie zijn gemaakt vanaf
de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22

OVERIGE INFORMATIE
Op zaterdagmiddag na de laatste wedstrijd wordt er bij de WSH een BBQ aangeboden. Kosten voor
deelname aan deze BBQ zijn € 15.00 per persoon, gelijktijdig met de inschrijving voor de
wedstrijden te voldoen. Voor kinderen onder 12 jaar geldt een gereduceerd tarief van € 10.00
per persoon.
Verder is de bar in it Sylhûs tijdens de wedstrijddagen geopend en zijn zaken als ontbijt en lunch
bespreekbaar.
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met;
Watersportverbond District Noord, telefoon 0515-572288
email; district.noord@watersportverbond.nl
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AANHANGSEL A: Locatie van de haven;
A.
A.1.

ALGEMENE INFORMATIE
Het watersportcentrum van WaterSportvereniging Heeg is gesitueerd op de kop van de
Passantenhaven Heegerwâl, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg.
A.2. Het watersportcentrum is te bereiken via de Skatting, Polderwei, Weisleatstrjitte en Nyedyk.
A.3. In de haven is een trailerhelling aanwezig voor rescue- en begeleidingsboten en rond het
wedstrijdcentrum zijn meerdere jollensteigers beschikbaar.
A.4. Het takelen van kielboten is mogelijk tot een gewicht van 750KG.
A.5. Wedstrijd-, comité- en rescueboten kunnen tijdens het evenement ligplaats nemen aan de wal rond
het WSH gebouw.
A.6. Moederschepen kunnen afmeren in de Passantenhaven, daarvoor geldt het normale haventarief.
A.7. Het stallen van trailers op de haven is mogelijk in overleg met de Havenmeester. Aanwijzingen van de
Havenmeester en/of beachmaster dienen strikt te worden opgevolgd.
A.8. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen direct buiten de
haven.
A.9. Op het terrein van de Passantenhaven is een aantal Camperplaatsen beschikbaar waar in overleg
met de havenmeester tegen het normaal geldende tarief kan worden overnacht.
A.10. Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het WSH clubgebouw, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg.
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AANHANGSEL B: De plaats van het wedstrijdgebied
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