_______________

Zuiderzeeweek
In de ORC klasse en Etchells

georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers
zaterdag 23 en zondag 24 september 2017
Onderdeel van de Markermeercup

2017

______________________________________________________________________________________
1

DE REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).

.
1.2

Reserve

1.3

De volgende Regels worden gewijzigd: regels 62.1 (a) , 65.2 en 66 .
Comitéschepen die betrokken zijn bij reddingswerk gelden als hindernis in de zin van de RvW.
Handelingen van Jury- en Comitéschepen zijn geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1 (a).
In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden
ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.
Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: ‘Op de laatste wedstrijddag kan een partij
bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek schriftelijk is ontvangen binnen 30
minuten na het verkrijgen van de uitspraak.

1.4

De volgende veiligheidsvoorschriften gelden: de veiligheidsvoorschriften in de klassenvoorschriften
de wedstrijdbepalingen en de bepalingen in deze aankondiging, behalve voor zover deze zijn
gewijzigd door de wedstrijdbepalingen.

1.5

Reserve

1.6

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

2

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

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n) : ORC klasse en Etchells

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 7 september 2017 via de volgende website:
www.zuiderzeeweek.nl

3.3

Voor inschrijvingen na 8 september wordt het inschrijfgeld met 10 euro verhoogd.

4

INSCHRIJFGELD

4.1

De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

4.2

Klasse

Inschrijfgeld

ORC
Etchells

70 euro(voor beide dagen)
70 euro

Andere te betalen bedragen:
Inschrijfgeld voor 1 dag is : 40 euro
Overmaken op rekening : NL29RABO 0337621128 t.n.v. Zuiderzeeweek Hoorn

5

Reserve

6

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1

Registratie:
Vrijdag
zaterdag
zondag

22 september: 10:00 - 12.00 en 19:00 - 21:00 uur
23 september: 08:30 - 10:30 en 16:00 - 19:00 uur
24 september: 08:30 - 09:30 en 14:00 - 18:00 uur

6.2

Reserve

6.3

Data van de wedstrijden:

6.4

Datum

ORC

Etchells

23-9

3 wedstrijden

3 wedstrijden

24-9

2 wedstrijden

2 wedstrijden

Aantal wedstrijden:
Klasse

Aantal

Wedstrijden per dag

ORC

5

3 en 2

Etchells

5

3 en 2

6.5

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is op zaterdag 10.55 uur en op zondag
om 09.55 uur.

6.6

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 13.30 uur.

7

METING
Iedere boot moet een geldige meetbrief kunnen tonen.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 11 september op de website .

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op de haven van WSV Hoorn

9.2

Het wedstrijdgebied is op het Markermeer nabij de de boei Sport G

10

BANEN
De te zeilen banen Trapezoïde baan.

11

STRAF SYSTEEM

11.1

Reserve

11.2

Reserve

12

SCOREN

12.1

Reserve

12.2

Er is geen aftrekwedstrijd voor alle klassen

13

HULPSCHEPEN
Hulpschepen moeten kenbaar zijn door het voeren van een RC vlag

14

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

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
Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeil geen spraak of data uitzenden noch
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

18

PRIJZEN
Voor iedere klassen zijn drie prijzen voor het totaal klassement.

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 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
Deelnemende boten zijn tijdens de wedstrijddagen op 16 en 17 september gast van het
Zuiderzeeweekcomité in de verenigingshaven van de WSV Hoorn en zijn in die periode geen liggeld
verschuldigd. Voor de deelnemers geldt gedurende 1 week voor of 1 week na het evenement een
gereduceerd tarief van 50%.

De kosten voor het gebruik van de kraan voor in- en uithijsen bedragen € 25,00 wat dient
afgerekend te worden bij de havenmeester

Sociale omlijsting
Op zaterdag 23 september wordt in het clubgebouw van WSV Hoorn een diner geserveerd.
De kosten van het buffet bedragen € 16,50
Deelname aan de maaltijd (aantal personen) moet op het inschrijfformulier worden vermeld. De
kosten van de maaltijd moeten tegelijk met het inschrijfgeld op de rekening van de organisatie
worden overgemaakt.

Parkeren
In verband met de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen op het terrein van de WSV Hoorn dienen
de auto’s van de deelnemers te worden geparkeerd buiten het terrein van de jachthaven.
Belangrijke telefoonnummers
Havenmeester WSV Hoorn

0229 - 213540

Informatie
Zuiderzeeweekcomité
p/a WSV Hoorn
Julianapark 1
1621 MR Hoorn
Postbus 206
1620 AE Hoorn
Telefoon
E – mail

: 06 - 22521032
: info@zuiderzeeweek.nl

Wedstrijdcomité
E. de Koning
W. Kieft
A.D. Mastenbroek
E.G. Verkade
R. Koetsier

Protestcomité
M.P.J. Ter Velde
H. Sleutel

