Aankondiging Avondwedstrijden 2022
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REGELS
Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
De OSR Appendix B is van toepassing. (downloaden op pagina https://www.sailing.org/inside-worldsailing/rules-regulations/offshore-special-regulations/)
Er wordt gezeild op basis van de WSV HOORN - clubrating. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de WSV
Hoorn ratingcommissie.
De volgende Regel wordt gewijzigd: 44.1. Zie Artikel 10 in deze aankondiging. De wedstrijdbepalingen
kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.
Deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de COVID-19 richtlijnen zoals deze door
de obverheid zijn opgesteld.
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar op de site van de WSV Hoorn vanaf 1 april
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COMMUNICATIE
Het digitale mededelingenbord staat in de Whatsappgroep, aanmelden kan door op deze link te klikken
https://chat.whatsapp.com/C9gXUZ9zhJ5DTsYQe7bvcz Op de website van de WSV Hoorn zullen ook de
uitslagen worden gepubliceerd.
Op het water zal het wedstrijdcomité als service mededelingen kunnen doen via VHF 88.
Vanaf het waarschuwingssignaal tot en met de finish van de wedstrijd, uitgezonderd veiligheidssituaties,
mag een boot geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor
alle boten.
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DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijden staan open voor leden van de WSV Hoorn, en ligplaatshouders in een haven van Hoorn of
Schardam. Inschrijving is mogelijk met wedstrijdwaardige kajuitzeiljachten, ter beoordeling van het
wedstrijdcomité.
Inschrijven voor een Avondwedstrijd, doet u door het invullen van het inschrijfformulier gepubliceerd op de
website: wsvhoorn.nl, het inschrijfgeld wordt geïnd via automatische incasso.
Er zal in drie klassen worden gestart: kajuitboten Klasse 1 en Klasse 2 en de Etchells klasse.
Inschrijven is mogelijk tot 18.00 uur van de dag van de wedstrijd voor een Avondwedstrijd.
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INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt € 15.00 per avond
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PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Avondwedstrijden
Race nr.
1
2
3
4

6.2

20 April
11 mei
18 mei
25 mei

Per avond is er per klasse 1 wedstrijd

Race nr.
5
6
7

1 juni
8 juni
15 juni reserve

6.3

Het Waarschuwingssein voor de Etchellsklasse is om 19:25
Het waarschuwingssein voor klasse 1 is om 19:30
Het waarschuwingssein voor klasse 2 is om 19:35
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CONTROLE OP UITRUSTING
Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden door het wedstrijdcomité
Boten zullen ook voldoen aan RvW 78.1.
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LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is op de WSV Hoorn, Julianapark 1 1621 MR Hoorn.
Het wedstrijdgebied is op het Markermeer voor de kust van Hoorn.
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BANEN
De volgende banen kunnen gezeild worden: Upwind Downwind
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STRAFSYSTEEM
Voor de alle klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde
Straf.
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SCOREN
RvW A5.3 is van toepassing.
RvW 90.3(e) is van toepassing.
De seriescore van een boot in de geprogrammeerde avondwedstrijden zal de opstelsom zijn van zijn
wedstrijdscores, met aftrek van de slechtste score bij 5 of meer geldige wedstrijden
De Avondwedstrijdserie telt mee voor de jaarprijzen.
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DATA PROTECTIE
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.
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RISICOVERKLARING
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 een van deze wedstrijden 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.
De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na deelname aan een van deze
wedstrijden.
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PRIVACY
Door in te schrijven voor een van deze wedstrijden verleent de inschrijver de organiserende autoriteit
toestemming om persoonlijke gegevens, zoals opgegeven bij de inschrijving, op te slaan en te verwerken.
Deze toestemming geldt tevens voor het opslaan en publiceren van de uitslagen met
bemanningsnaam(en) en bootnaam. De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden.
De inschrijfgegevens en uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard blijven, doch niet langer dan voor de
organiserende autoriteit noodzakelijk.

15

VERZEKERING
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Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van
Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.
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PRIJZEN
Per wedstrijd:
Iedere klasse : drie prijzen
Overall prijzen woensdagavond wedstrijdserie:
Iedere klasse : drie prijzen
Prijsuitreiking wordt aangepast aan de mogelijkheden die de Coronamaatregelen bieden
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INFORMATIE
Contact Avondwedstrijdcomité WSV Hoorn
Email; avondwedstrijd@wsvhoorn.nl
Tijdens wedstrijden Whatsapp 06-28169946
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