Zeilvereniging

Neptunus

Aankondiging
van de wedstrijden
georganiseerd in de

EEMS-REGIO.
2019
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Regels
De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW) (The Racing Rules of Sailing 2017-2020). Ingeval
van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
De regels 64.3, 66, 69.2(c)(2), 69.2(d), 69.2(f), 69.2(g), 69.3, 69.4, 70, 71, 80, 88 en 89
(RvW) zijn niet van toepassing. Tevens gelden de Bepalingen van het
Watersportverbond niet.
De Aankondiging van deze wedstrijden.
De wedstrijdbepalingen van de betreffende wedstrijd(en).
Aanvullende regels vermeld in de door de DSV vastgelegde standaardbepaling van
de yardstickcijfers en de bijbehorende lijst met yardstickcijfers.
(zie de website: www.kreuzer-abteilung.org)
De Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee
1972 (BVA) met bijbehorende aanvullingen.
Programma van de wedstrijden.
Wedstrijd:

Datum:

Openingswedstrijd
Single Handed Race

Zaterdag, 11 mei
Zaterdag, 25 mei
Zondag, 26 mei
Zondag, 9 juni
Zaterdag, 15 juni
Zondag, 16 juni
Zaterdag, 21 sept..

Pinksterwedstrijd
63ste Delfzijl-Borkum
Race
v.v.
Sonnemarace

Waarschuwingssein
eerste klasse:
12.25 uur
06.25 uur
10.55 uur
11.55 uur
11.55 uur
07.55 uur
12.55 uur

Startsein
eerste klasse:
13.00 uur
06.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
08.00 uur
13.00 uur
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Wedstrijdgebied
Het wedstrijdgebied is de Eems-Regio tot Borkum.
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Inschrijvingen
De inschrijving voor deze wedstrijden is mogelijk vanaf 1 januari 2019.
De inschrijving staat open voor alle zeegaande jachten die geschikt zijn voor
het wedstrijdgebied. Dit wijzigt regel 75.1 (RvW).
De wedstrijdorganisatie kan besluiten de wedstrijd te laten vervallen als op donderdag
om 18.00 uur voorafgaand de wedstrijd er minder dan 8 boten zijn ingeschreven.
De wedstrijdorganisatie kan een jacht weigeren als zij deze niet geschikt acht voor het
wedstrijdgebied.
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Indeling in klassen vindt plaats op basis van handicap. De handicap wordt berekend
met behulp van de yardstickcijfers van het DSV.
Bij voldoende deelname van eenheidsklassen kan de organisatie besluiten ook boten
welke een geldige meetbrief hebben in een eigen klasse in te delen.
Deelnamegerechtigde boten kunnen zich uitsluitend inschrijven door het invullen van
het inschrijfformulier welke te vinden is op de in de Lokale Aankondiging vermelde
manier.
Inschrijving. Inschrijven kan uitsluitend op een formulier welke te vinden is op website
van ZV Neptunus en in het jaarboekje van de zeilvereniging.
De inschrijving sluit op de woensdag voor het wedstrijdweekend om 16.00 uur. Nainschrijvingen welke daarna nog worden ontvangen (t/m de stuurmansbespreking)
betalen € 10 per wedstrijd meer.
Inschrijfgeld
Wedstrijd:
Openingswedstrijd
Pinksterwedstrijd
62ste Delfzijl-Borkum race
Single handed Race
Sonnemarace

Inschrijfgeld:
€ 5,€ 10,€ 20,€ 5,€ 20,00

Opmerkingen:
Excl. havengeld op
Borkum
Incl. 2 x Chinese maaltijd

5.1

Het inschrijfgeld moet tijdens de stuurmansbespreking worden voldaan.
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.

6.1

Plaats en tijd van de stuurmansbespreking.
Stuurmansbespreking, vindt plaats in het clubhuis van Neptunus.
Wedstrijd:
Datum:
Tijd:
Openingswedstrijd
Vrijdag, 10 mei
20.30 uur – 21.00 uur
Single handed Race
Vrijdag, 24 mei
20.30 uur - 21.00 uur
Pinksterwedstrijd
Vrijdag, 7 juni
20.30 uur - 21.00 uur
62ste Delfzijl-Borkum
Vrijdag, 14 juni
20.30 uur – 21.00 uur
Sonnemarace

Vrijdag, 20 sept.

20.30 uur – 21.00 uur
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Zeilnummers
Boten dienen te zijn voorzien van een goed leesbaar zeilnummer in het grootzeil.

8.
8.1

Prijzen
Voor de wedstrijden zijn prijzen beschikbaar.
Per klasse is er per 3 inschrijvers een prijs beschikbaar. In klassen met meer dan 12
inschrijvers zijn maximaal 4 prijzen beschikbaar.
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Aansprakelijkheid en verzekering
Door het invullen van het inschrijfformulier en betalen van het inschrijfgeld kan de
watersportvereniging, de wedstrijdcommissie of jury nooit aansprakelijk worden
gesteld voor schade in welke vorm dan ook, dood en persoonlijk letsel daarbij
inbegrepen, welke direct of indirect, vóór, tijdens of na de wedstrijden zijn ontstaan.
Iedere individuele deelnemer en zijn bemanning moet in het bezit zijn van een
uitgebreide geldige verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid met voldoende
dekking met betrekking tot letsel, dood, schade aan of verlies van eigendommen
veroorzaakt vóór, tijdens of na het evenement.
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Met het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld gaat
men akkoord met de regels zoals omschreven in regel 1 van deze Aankondiging.
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Verdere informatie
Tijdens de Openingswedstrijd, de Pinksterwedstrijd en de Delfzijl-Borkum wedstrijd
zijn spinaker, genaker, e.d. toegestaan.
Tijdens de Single Handed wedstrijd is het gebruik van zeilen zoals: spinnakers,
halfwinders, genakers, bolle jan, dubbele fok etc. niet toegestaan. Er mag uitsluitend
worden deelgenomen met gebruik van grootzeil en maximaal Genua 1.
De Single Handed wedstrijd is een solo wedstrijd, de bemanning bestaat dus uit één
persoon. Indien Knockradar een voorspelling afgeeft van 6 Bft of meer voor het
wedstrijdgebied dan zal deze wedstrijd niet plaatsvinden. Tijdens deze wedstrijd is het
gebruik van een zelfstuurinrichting/automaat niet toegestaan. Bij het aan de grond
lopen is het tijdelijk gebruik van de motor toegestaan.
Tijdens de Sonnemarace is het gebruik van zeilen zoals: spinnakers, halfwinders,
genakers, bolle jan, dubbele fok etc. niet toegestaan. Er mag uitsluitend worden
deelgenomen met gebruik van grootzeil en maximaal Genua 1. De Sonnemarace is
een double-handed (max. 2 personen) wedstrijd. Na afloop van de Sonnemarace
wordt er voor de deelnemers een Chinese maaltijd geserveerd. De deelnemers dienen
zelf een bord en bestek mee te nemen.
Voor meer en actuele informatie over een evenement raadpleeg de website:
www.kzrvneptunus.nl/zv

10.2

10.3

10.4
11.
11.1

Haveninformatie
Voor de aan de wedstrijd deelnemende gastboten is geen havengeld voor de
jachthaven van ZV Neptunus verschuldigd tijdens het wedstrijdweekend.
In de periode vanaf vrijdag voor Pinksteren tot en met de zondag van het weekend
van de Delfzijl-Borkum Race, zijn de deelnemende gastboten die aan beide
wedstrijden meedoen geen havengeld verschuldigd voor de jachthaven van
ZV Neptunus. De ligplaatsen worden door de havenmeester toegewezen en vol is vol.
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