Aankondiging
voor het

Nederlands Kampioenschap
In de Flitsklasse

georganiseerd door:
WaterSportvereniging Heeg (WSH) en
de Flits Klasse Organisatie Nederland
onder auspiciën van het Watersportverbond
van 14 tot en met 16 juli 2017 op het Heegermeer
_____________________________________________________________________________________
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1.2
1.3
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1.5

DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).
Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.
De klassenvoorschriften van de Flitsklasse zijn van toepassing
In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

2

RESERVE

3
3.1
3.2

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse: Flits
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 10 juli via de volgende website:
www.flitsclubsneek.nl of door het aangehechte inschrijfformulier in te vullen en vóór 10 juli op te
sturen naar het secretariaat van de Flits Klasse Organisatie Nederland t.a.v. mevr M. van Eijk, Rinia
van Nautaweg 20, 9061 AE Giekerk.
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4.1

INSCHRIJFGELD
Het vereiste inschrijfgeld bedraagt € 50,00 en kan onder vermelding van de verantwoordelijke
persoon en het zeilnummer worden overgemaakt op: IBAN NL36 RABO 0359 5391 22 ten name
van de penningmeester van de Flitsclub Sneek. Indien het inschrijfgeld niet voor 10 juli 2017 is
betaald wordt het inschrijfgeld met € 10,00 verhoogd.
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KWALIFICATIES EN FINALES
Indien op de sluitingsdatum 56 of meer boten zijn ingeschreven zal de wedstrijdserie worden
verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de wedstrijdbepalingen is dan van
toepassing.
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PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Registratie:
Donderdag 13 juli van 17.30 tot 20.00 uur en vrijdag 14 juli van 8.30 tot 10.00 uur in het clubgebouw
van WSH.
Uitrustingscontrole en evenement meting:
Donderdag 13 juli van 18.00 tot 20.00 uur om en nabij de Passantenhaven Heeg. Deelnemers
dienen dan beschikbaar te zijn met hun boot. Vrijdagochtend van 8.00 tot 10.00 uur is er tijd
gereserveerd voor eventuele hermetingen.

6.2
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6.3

Data van de wedstrijden:
Waarschuwingssein
van race 1 van die dag

2e start

3e start

4e start

Vrijdag 14 juli

12.55 uur

z.s.m.

17.00

z.s.m.

Zaterdag 15 juli

09.55 uur

z.s.m.

14:00

z.s.m.

Zondag 16 juli

09.55 uur

z.s.m.

z.s.m.

Datum

6.4
6.5

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op vrijdag 14 juli is 12.55 uur.
Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur.
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METING
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop kunnen
uitrustingscontroles worden uitgevoerd.
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen staan uiterlijk 1 week voorafgaand aan het Nederlands Kampioenschap op
de website www.flitsclubsneek.nl.
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LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg
Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.
Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.
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BANEN
De wedstrijden worden gezeild op een loef-lij baan. Aanhangsel C toont schematische tekening van
de baan en de volgorde en voorgeschreven zijde van te ronden merktekens.
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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.
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RESERVE

14

LIGPLAATSEN
Deelnemende boten kunnen, na afloop van de wedstrijden, een ligplaats kiezen nabij het
moederschip in de haven of op de wal bij het clubhuis van de WSH.

15

RESERVE

16

RESERVE
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RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden noch
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.
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PRIJZEN
Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Nederlands Kampioen en
ontvangen de bijbehorende medaille(s) van het Watersportverbond.
Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de blauwe kampioenswimpel van het
Watersportverbond.
Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens
medaille(s) van het Watersportverbond.
De verantwoordelijke persoon van de winnende boot ontvangt als wisselprijs van de FKON de
“Zilveren Flits”
Andere prijzen kunnen worden uitgereikt en worden omschreven in de wedstrijdbepalingen.
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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.
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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.
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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.
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OVERIGE INFORMATIE
Op zaterdagavond zal er om ca 18.00 (eventueel later indien wedstrijden uitlopen) een BBQ buffet
worden georganiseerd in en rond het clubgebouw van WSH voor alle zeilers, ouders/begeleiders
en leden van het wedstrijdcomité.
Opgave bij aanmelding op donderdag 13 juli tussen 18.00 en 20.00 uur bij de walcommissie.
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met:
-Mevrouw M. van Eijk, mail: secretariaat@flitsclubsneek.nl, tel 06-15138396
Of kunnen onderstaande sites bezocht worden:
-De website van de Flits Klasse Organisatie Nederland: www.flitsclubsneek.nl
-De website van WSH: www.wsheeg.nl
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AANHANGSEL A: DE PLAATS VAN DE HAVEN
A.
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

ALGEMENE INFORMATIE
Het watersportcentrum van WaterSportvereniging Heeg is gesitueerd op de kop van de
Passantenhaven Heegerwâl, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg.
Het watersportcentrum is te bereiken via de Skatting, Polderwei, Weisleatstrjitte en Nyedyk.
In de haven is een trailerhelling aanwezig voor rescue- en begeleidingsboten en rond het
wedstrijdcentrum zijn meerdere jollensteigers beschikbaar.
Wedstrijd-, comité- en rescueboten kunnen tijdens het evenement ligplaats nemen aan de wal rond
het WSH gebouw.
Moederschepen kunnen afmeren in de Passantenhaven, daarvoor geldt het normale haventarief.
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.
Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen direct buiten de
haven.
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.
Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het WSH gebouw, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg.
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AANHANGSEL B: DE PLAATS VAN HET WEDSTRIJDGEBIED
B.
B.1.
B.2.

B.3.

WEDSTRIJDGEBIED
Het wedstrijdgebied bevindt zich ten zuiden van de betonde vaargeul in het Heegermeer zoals op
onderstaande kaart is aangegeven.
Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de
betonde vaargeul door het Heegermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan
de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW.
Bij het passeren van de vaargeul moeten aanwijzingen van comité- en begeleidingsboten strikt
worden opgevolgd.
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AANHANGSEL C: DE BANEN
C.
C.1.

C.2.

C.3.

De Baan
De wedstrijden worden gezeild op een loef-lij baan: Na het in de windse merkteken (1) volgt een
spreidboei (2). De benedenwindse merktekens (3 en 4) vormen een poort. Daarna terug naar
bovenboei (2) en weer naar de benedenwindse merktekens (3 en 4). De baan repeteert zich totdat er
bij het in-de-windse merkteken (bovenboei 2) wordt afgekort.
De volgorde en de voorgeschreven zijde van de te ronden merktekens is als volgt: Start - in de
windse merkteken nummer 1 (bb) - spreidboei nummer 2 (bb) - door de benedenwindse poort:
merkteken nummer 3 (sb) of merkteken nummer 4 (bb) - in de windse merkteken nummer 2 (bb) – 3
(sb) of 4 (bb) – 2 (bb) etc.
Schematische tekening van de baan:
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Inschrijfformulier Nederlands Kampioenschap 2017
Ondergetekende schrijft als ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de
verantwoordelijke persoon onderstaande boot van de Flitsklasse in
voor het Nederlands Kampioenschap 2017 op het Heegermeer,
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 2017

€ 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 2017, naam van de stuurman en het zeilnummer .
NB. Indien het inschrijfgeld niet vóór 10 juli 2017 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 2017-2020), 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 2017, 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 2017 op het Heegermeer 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: :___________________________

Inschrijven bij voorkeur via de website www.flitsclubsneek.nl
Sluitingsdatum inschrijving is op 9 juli 2017 om 20.00 uur!
Inschrijfformulier opsturen/mailen naar: Secretariaat Flits Klasse Organisatie Nederland t.a.v. mevrouw M.
van Eijk, Rinia van Nautaweg 20, 9061 AE Giekerk.
Mailadres: secretariaat@flitsclubsneek.nl, telefoonnummer: 06-15138396.
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