Aankondiging
voor het

Open Nederlands Kampioenschap Sprint
In de Sharpie klasse

georganiseerd door GWV de Vrijbuiter
onder auspiciën van het Watersportverbond
op 2 & 3 juni 2018 op de Loosdrechtse plassen
______________________________________________________________________________________
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 wijzigingen van de RvW zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.4

Reserve

1.5

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

1.6*

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

2

Reserve

3*

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): Sharpie

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de Sharpie klasse organisatie
door het inschrijfformulier in te vullen en het vereiste inschrijfgeld te voldoen vóór 23 mei 2018.

3.3

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
het wedstrijdcomité beslist in overleg met de klassenorganisatie over deelname.

3.4

Bij meer dan 16 inschrijvingen zal het deelnemersveld worden gesplitst in groepen, zodanig dat er
per startgroep steeds maximaal 16 boten deelnemen. Bij het maken van de groepsindeling zal
worden uit gegaan van de uitslag van de jaarprijs en de uitslag van het NK van 2017.

4

INSCHRIJFGELD

4.1

De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

5

Klasse

Inschrijfgeld

Sharpie

€ 50,=

KWALIFICATIES EN FINALES
De wedstrijdserie bestaat uit kwalificatie en finale races.
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6

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1*

Registratie: vrijdag 1 juni 2018 van 19:00 tot 20:00 en zaterdag 2 juni van 8:30 tot 9:30.

6.2

Uitrusting controle: Tijdens het evenement kunnen er uitrusting controles plaats vinden.

6.3*

Data van de wedstrijden:
Datum

Klasse Sharpie

2-6
3-6

8 wedstrijden
5 wedstrijden

waarvan 2 finalewedstrijden

6.4

Op zaterdag en zondag zal er om 09:00 uur een Palaver worden gehouden.

6.5*

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 09:55.

6.6

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00.

7*

METING
Iedere boot moet een geldige meet-certificaat tonen.
In aanvulling hierop kunnen uitrusting controles worden uitgevoerd.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf medio mei op de website van de GWV De Vrijbuiter
en op 2 juni om 19:00 uur bij de registratie.

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: GWV De Vrijbuiter,
Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht tel. 035-5821922

9.2

Het wedstrijdgebied zal worden gevormd door de plassen 1 t/m 3 van de Loosdrechtse Plassen.

10

BANEN
De tekeningen in Aanhangsel A tonen de banen, bij benadering, de hoeken tussen de rakken, de
volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet
worden gehouden

11

STRAF SYSTEEM

11.1

Voor de Sharpie klasse is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de
Eén-Ronde Straf.

11.2

Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend
zoals voorzien in RvW 70.5. Het Watersportverbond heeft hier, conform RvW 70.5 (a) en de
bepaling van het Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend.

12

SCOREN

12.1

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

Aankondiging NK Sprint Sharpie 2 en 3 juni 2018

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 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
(c) Resultaten behaald in de finalewedstrijden kunnen niet worden afgetrokken.

13

Reserve

14

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

15

Reserve

16

Reserve

17

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in een noodsituatie 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
De stuurman van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en ontvangt de
bijbehorende medaille van het Watersportverbond.
De verantwoordelijk persoon en zijn/haar bemanning van de winnende boot verkrijgt de Blauwe
Kampioenswimpel van het Watersportverbond.
Stuurman van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens medaille(s) van het
Watersportverbond.

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
minimumbedrag 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 evenement locatie zijn gemaakt vanaf
de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact worden opgenomen met GWV de Vrijbuiter of de
klassenorganisatie.
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