Aankondiging
voor het

Nederlands Kampioenschap
In de 12 voetsjollen klasse
georganiseerd door GWV De Vrijbuiter
onder auspiciën van het Watersportverbond
van 1 tot en met 4 september 2022
op de Loosdrechtse Plassen

De aanduiding [NP] in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren
voor het overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a).
1

REGELS

1.1

Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).

.
1.2

Het ‘Reglement voor (Open) Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van
toepassing.
Zie: reglement-voor-kampioenschappen-20191101-v5-docx.pdf (watersportverbond.nl)

1.3

De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De
wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

1.4

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

1.5

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

2

WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 15 augustus op www.gwvdevrijbuiter.nl.

3

COMMUNICATIE
NVT

4

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1

Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n):12 voetsjol

4.4

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door online registratie vóór 29 augustus op :
twaalfvoetsjollenclub.nl
Het vereiste inschrijfgeld kan onder vermelding van klasse en zeilnummer worden
overgemaakt op: IBAN NL14INGB 0003 0674 090 en name van Twaalfoetsjollenclub
Nederland.

4.5

Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle
inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben.

4.6

Na de sluitingsdatum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.

5

INSCHRIJFGELD

5.1

Inschrijfgelden zijn als volgt:
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klasse
12 voets jol

6

Vroeg inschrijfgeld tot 22 juli
€ 70,=

Standaard inschrijfgeld
€ 85,=

BEPERKINGEN OP BEMANNING
NVT

7

RECLAME

7.1

Er kan van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door
de Organiserende Autoriteit.

8

KWALIFICATIESERIES EN FINALESERIES

8.1

Indien er op de sluitingsdatum 36 boten hebben ingeschreven, kan het evenement
bestaan uit een kwalificatieserie en een finale serie.
De kwalificatiewedstrijden zijn op: 2 & 3 september.

8.2

Addendum K van de Template standaardtekst Wedstrijdbepalingen van het Watersportverbond
is van toepassing.

9

PROGRAMMA

9.1

Registratie:
Datum
1 september
2 september

van
15:30
08:30

tot
20:00
10:00

9.2

Controle op uitrusting en evenement meting:
Dag en datum 1 september van 15:30 tot 20:00 en 2 september van 08:30 tot 10:00..

9.3

Data van de wedstrijden:
Datum
2 september
3 september
3 september
4 september

wedstrijden
3 wedstrijden
2 wedstrijden
2 wedstrijden
3 wedstrijden

zie 8.1
kwalificatie
kwalificatie
finale
finale

9.5

De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is :11:25

9.6

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

9.5

Op de eerste wedstrijddag zal er om 10:00 een palaver worden gehouden.

10

CONTROLE OP UITRUSTING

10.1

Iedere boot moet een geldige meetcertificaat tonen.

10.3

Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden.

10.4

De volgende uitrusting zal gecontroleerd of gemeten worden:
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•
•
•
•

Veiligheidsmiddelen
Gewicht vh roer
Zwarte banden op giek en gaffel
Overloop/schootvoering

11

KLEDING EN UITRUSTING
NVT.

12

LOCATIE

12.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Oud loosdrechtsedijk 137, 1231 LT,
Loosdrecht.

12.2

Aankondiging Addendum A toont de plattegrond van de evenement locatie.

12.3

Aankondiging Addendum B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.

13

BANEN

13.1

De volgende banen kunnen gezeild worden:
Up- Downbaan of Trapezoïde banen.

14

STRAFSYSTEEM
NVT

15

SCOREN

15.1

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

15.2

a)

15.3

RvW 90.3(e) is van toepassing.

16

[DP] VAARTUIGEN VAN ONDERSTEUNENDE PERSONEN

Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal
zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
(c) Wanneer 9 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.

NVT
17

GECHARTERDE OF GELEENDE BOTEN
NVT

18

LIGPLAATSEN

18.1

[DP] Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal liggen.

19

[DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
NVT

20

[DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
NVT
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21

DATA PROTECTIE

21.1

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

RISICOVERKLARING

22.1

RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan
een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.
Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen
een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind
en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het
handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een
instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen
bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of
dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

22.2

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.

23

VERZEKERING

23.1

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

24*

PRIJZEN

24.1

De bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen.
Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot of team een blauwe wimpel ter
beschikking, alsmede een medaille voor ieder lid van de bemanning van de eerste drie boten
of teams (voor wijzigingen in de bemanning gedurende het kampioenschap zullen geen
additionele medailles beschikbaar worden gesteld).

25

OVERIGE INFORMATIE

25.1

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met :
wedstrijdsecretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl
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Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement

Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied
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