Watersportvereniging "De Zevenwolden" Lemmer 150jaar

Aankondiging voor het
Open Kampioenschap Watersportverbond District Noord Nederland
voor jeugd- en zwaard- en kielboten.
Op 6 juni en 7 juni 2015 in de Baai bij Lemmer
Tevens maken de wedstrijden van de Combi-Noord georganiseerd door de
stichting Jeugd wedstrijdzeilen op 6 en 7 juni, deel uit van dit kampioenschap.
De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen:
de Watersportvereniging Zevenwolden te Lemmer,
in samenwerking met het Watersportverbond District Noord
Wedstrijdcentrum: Het wedstrijdcentrum is gevestigd
Op Jachthaven De Punt, Industrieweg 19 te 8531 PA Lemmer;
Openingstijden: vrijdag 05 juni 17.00 – 21.00 uur verder dagelijks vanaf 08.30 uur.
telefoon (tijdens de openingsuren) 06-10910119
Voor alle verblijfsfaciliteiten in de jachthaven en voor kamperen, verblijf
moederschepen enz. zie de informatie onder regel 13.
1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

De reglementen
De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2013 - 2016 (RvW) inclusief alle wijzigingen en bepalingen van het
Watersportverbond, het Reglement voor de Open Kampioenswedstrijden van het
Watersportverbond District Noord, de klassenvoorschriften van de deelnemende
klassen.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
Wijzigingen van de Klassenvoorschriften
Er zijn geen wijzigingen van klassenvoorschriften.
Licentie
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de
vereiste licentie. Met uitzondering van de Optimisten C.
Arbitrage
Arbitrage kan worden toegepast voor overtredingen van de regels van deel 2 RvW.
Addendum AR is van toepassing.
Reclame
Op de boten wordt geen reclame toegestaan tenzij toestemming van het
Watersportverbond is verkregen
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3
3.1
3.2

Inschrijving
De inschrijving staat open voor alle jeugd -, zwaar- en kielboten.
Inschrijven kan via de site :www.Zevenwolden.nl/ evenementen/DNK of per post. het
Het inschrijfformulier, dat via de website van www.Zevenwolden.nl in het menu
evenementen/DNK kan worden gedownload kunt u opsturen.
3.3
Betaling: Het inschrijfgeld moet worden betaald op de bankrekening van de
WSV "De Zevenwolden" Lemmer. IBAN rekening WSV "De Zevenwolden"
NL 81 RABO 0337 0700 08
Zowel uw inschrijving als de betaling moeten vóór de sluitingsdatum van de inschrijving
zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat van de watersportvereniging, per adres;
WSV De Zevenwolden, Fluessenstraat 8, 8532 RE LEMMER.
3.4.1 Een inschrijving is pas geldig na ontvangst van een correcte inschrijving én na
ontvangst van het inschrijfgeld vóór de vermelde sluitingsdatum.
3.4.2 Inschrijving via de Stichting Jeugdzeilen voor de Combi Noord worden als bewijs van
inschrijving geaccepteerd.
Het inschrijfgeld voor het evenement bedraagt:
Optimist, Splash, Flits:
€ 15,00
1-mans zwaardboten:
€ 17,50
2-mans zwaardboten:
€ 20,00
3.5
Sluiting van de inschrijving is op maandag 1 juni 2015 18.00 uur.
Voor inschrijvingen en betalingen welke na die datum binnenkomen wordt het
inschrijfgeld verhoogd met € 6,00 administratiekosten of kunnen worden geweigerd bij
onvoldoende deelnemers in de klasse.
3.6
Bij minder dan 7 inschrijvingen in een klasse zeilt deze klasse niet voor het
kampioenschap.
4.
4.1

Palaver en programma van de Wedstrijden
Registratie is op vrijdag 5 juni tussen 16.00 en 21.00u.
Op zaterdag 6 juni van 08.30u tot 10.00u
Ten behoeve van wedstrijdinstructies en eventuele vragen is er zaterdagochtend
6 juni om 09.00 uur palaver in het wedstrijdcentrum voor alle deelnemers en
organisatoren.
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
datum:
1e start
2e start
3e start
4e start
zaterdag
11.00 uur z.s.m
z.s.m.
z.s.m.
6 juni
zondag
11.00 uur z.s.m.
z.s.m.
7 juni

4.2

Klassen indelingen en klassennummers worden afhankelijk van het aantal
inschrijvingen bepaald. En deze worden bekent gemaakt in de wedstrijdbepalingen.

4.3

Wedstrijdbepalingen en Wedstrijdcentrum
Het programma met de Wedstrijdbepalingen is beschikbaar in het Wedstrijdcentrum
bij de registratie en aanmelding op vrijdag 5 juni 2015 van 16.00 – 21.00 uur. De
normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn verder dagelijks van 08.30 tot
een uur na de laatste finish, tot na het laatste protest of tot na de prijsuitreiking.
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Meting
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen.
Meting door het Watersportverbond district Noord van het Watersportverbond of door
de organiserende Watersportvereniging is niet van toepassing.

6

De baan
De baan zal worden uit gelegd in de Baai te Lemmer.
De wedstrijden zullen worden gezeild op een wedstrijdbaan welke nog nader wordt
bepaald in afwachting van het aantal deelnemende klassen.
In aanhangsel C zullen de te zeilen banen worden getoond, bij benadering, de
hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbij
gevaren, en de kant waar elk merkteken moet worde gehouden.

7

Scoren
Het Lage Punt Systeem vermeld in Appendix A onder regel A4.1 en 89.3 (a) en (b)
van het RvW is van toepassing. Er zijn 7 wedstrijden geprogrammeerd. Na vijf of
meer geldige wedstrijden zal er één wedstrijd met het slechtste resultaat worden
afgetrokken van de totaalscore. Vier wedstrijden moeten worden voltooid om de serie
geldig te maken voor het kampioenschap.

8
8.1

Prijzen
Prijzen zullen worden toegekend aan elk lid van de bemanning die de eerste, tweede
of derde plaats heeft behaald in de klasse.
De verantwoordelijke persoon van de winnende boot in de klasse verwerft de titel
Kampioen District Noord 2015 en de Kampioenswimpel in de klasse.

8.2
9

Hulpschepen
Hulp schepen en comité schepen zijn herkenbaar aan een oranje vlag en de clubvlag
van de vereniging.

10

Beperkingen op uit het waterhalen
Kielboten mogen tijdens het evenement niet uit het water worden gehaald, tenzij
schriftelijk toestemming is verkregen van het wedstrijdcomité.

11

Radio communicatie
Tijdens de wedstrijden mag een deelnemend schip geen radiosignalen uitzenden of
ontvangen, die niet voor alle deelnemers beschikbaar zijn, behalve noodsignalen.
Deze beperking geld ook voor mobile telefoons, tablets, etc.

12
12.1

Ligplaatsen
Voor de jeugd- en zwaard klassen is op zaterdagavond gelegenheid om in de loods
van IJsselmeerbeton de schepen met staande mast overdekt en afgesloten op te
bergen. Deze loods in ter hoogte van het strand aan de Industrieweg
Jachthaven De Punt, biedt mogelijkheden voor ligplaats moederschepen en heeft
de beschikking over een kraan.
De kosten van Jachthaven De Punt zijn niet opgenomen in het inschrijfgeld.
De trailerhelling bevindt zich aan het begin van de Industrieweg tegenover het
strand.
Kampeergelegenheid is er op de gemeentelijk kampeerterrein bij het strand aan de
Plattedijk te Lemmer

12.2
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De tarieven zijn:
a- volgens de reglementen van jachthaven;
b- kamperen volgens tarieven van de gemeente;
c- caravan/camper afhankelijk van de gekozen plaats;
d- voor kraangelegenheid wordt gezorgd indien dit vroegtijdig wordt gemeld;
e- de trailerhelling is gratis.
Voor de wedstrijdboot is een (zwerf)ligplaats in de haven of een plaats op de wal
gratis.
14

Afwijzen van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijden. Zie regel 4
besluit om wedstrijd te zeilen.
De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële
of persoonlijke schade.

15

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

16

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
1. Watersportverbond District Noord, telefoon: 0515-572288 / fax: 0515-580060.
email: district.noord@watersportverbond.nl .
2. Watersportvereniging De Zevenwolden, A. W. van der Bles, telefoon 0527612541 of 06-10910119, email: foddebosk@planet.nl
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Annex : A Wedstrijdgebied

Clubgebouw
Wsv Zevenwolden

P
combi

Baan B

A.1
A.2
A.3

A.4

Helling

Wedstrijdcentrum
jachthaven De Punt

Voor het strand ligt een gele boeien lijn; deze lijn is een hindernis zoals
omschreven in de definities van de RVW.
In het wedstrijdgebied kunnen ook andere watersporters actief zijn zoals
zwemmers en surfers. Hanteer het BPR!
Het westen van de baai wordt begrensd door de vaargeul vanaf de
Prinses Margrietsluis richting URK. Het is verboden van deze geul gebruik te maken
tijdens de wedstrijd.
In de NW hoek van de baai ligt het stoomgemaal, ook hier ligt een gele boeien lijn
die beschouwd moet worden als een hindernis zoals omschreven in de RVW.
Wanneer een blauwe vlag bij het gemaal is gehesen wordt er water ingelaten
hetgeen in de nabijheid een zuigende werking kan veroorzaken.
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ANNEX : B (BAANINFORMATIE)
B.1 Er wordt een Olympische baan met outer/loop gevaren mogelijk.
B.2 Het wedstrijdcomité heeft de intentie om alle klassen in de baai te laten zeilen. Bij
verslechterde weersomstandigheden zal de wedstrijd in overleg met de zeilers naar
meer beschut water worden verplaats. (de Grote Brekken of het Tjeukemeer).
De kleuren van de boeien verschillen per baan. Zie het overzicht.

2

finish

3

1

4

start

Volgorde van de
merktekens:
Start -1-2-3-2-3 finish
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Annex C
C.1

Met een WIT bord met daarop een ZWART cijfer worden de klassen
aangeduid
C.2
Het startsein van een klasse is tevens het waarschuwingssein voor de
volgende Klasse. Klasse indeling en nummers volgens bijlage
C.3
Baan zal in de baai van Lemmer zijn eventueel gecombineerd met de baan
van de Combi wedstrijden
C.4 Programma overzicht±
Zaterdag
Klasse
1
2
3 etc.
Zondag
Klasse
1
2
3 etc
N.B.!!

Starttijden
1e
2e
11.00
z.sp.m
11.05
z.sp.m
11.10
z.sp.m

3e
14.30
14.35
14.40

4e
z.sp.m
z.sp.m
z.sp.m

1e
11.00
11.05
11.10

3e
z.sp.m
z.sp.m
z.sp.m

4e

2e
z.sp.m
z.sp.m
z.sp.m

Na 15.00 uur wordt geen waarschuwingssein meer gegeven.
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