Aankondiging
voor het
Nederlands Kampioenschap
In de Regenboog klasse
georganiseerd door de WV Braassemermeer
onder auspiciën van het Watersportverbond
van 6 tot en met 9 september 2018 op het Grevelingenmeer
______________________________________________________________________________________
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DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).
Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.
De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen kunnen volledig in de
wedstrijdbepalingen worden vermeld.
De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.
RvW Appendix T, Arbitrage, is van toepassing.
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RESERVE
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DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de Regenboog klasse.
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de Regenboogclub,
www.regenboogclub.nl. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 september 23:59. Het vereiste
inschrijfgeld kan onder vermelding van het zeilnummer worden overgemaakt op: IBAN NL73ABNA
048 984 5657 ten name van Regenboogclub Groningen
Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen niet meer geaccepteerd.
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INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt Eur 100,- per boot en dient bij inschrijving voldaan te worden.
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KWALIFICATIES EN FINALES
Er worden geen kwalificatie- /finalewedstrijden gevaren.
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PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Registratie:
Woensdag 5 september
17:00-20:00
Donderdag 6 september
08:00-09:00
Kranen:
Woensdag 5 september
vanaf 12:00
Donderdag 6 september
08:00-10:00
Zondag 9 september
vanaf 14:00/15:00
Voorafgaande aan de wedstrijden zal er geen meting van zeilen of schepen plaatsvinden.
Gedurende het evenement zijn controles op het water of aan de kant op naleving van de
klassenvoorschriften mogelijk, voor, tussen en na de wedstrijden.
Data en tijden van de wedstrijden:
Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
waarschuwingssein
Donderdag 6 sep.
12:55
z.s.m. na finish
Vrijdag 7 sep.
10:25
z.s.m. na finish
z.s.m. na finish
z.s.m. na finish
Zaterdag 8 sep.
10:25
z.s.m. na finish
z.s.m. na finish
z.s.m. na finish
Zondag 9 sep.
09:55
z.s.m. na finish
-
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Een walpauze wordt bij de finish aangegeven d.m.v. de vlaggen OW + H.
Zie 6.3 voor tijdstip waarschuwingssein van de eerste wedstrijden.
Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:00.
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METING
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen.
Gedurende het evenement zijn controles aan boord op naleving van de klasse voorschriften
mogelijk voor, tussen en na de wedstrijden.
Alle zeilen die worden gebruikt tijdens het NK 2018, dienen voorzien te zijn van een gecertificeerde
button of sticker van de zeilmaker.
Discretionaire straffen op geconstateerde op geconstateerde afwijkingen naar oordeel van het
protest comité.
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk beschikbaar vanaf 23 augustus en worden gepubliceerd op de
website van de Regenboogclub (www.regenboogclub.nl) en de WV Braassemermeer
(https://www.braassemermeer.nl/wedstrijden/nk-regenboog-2018). De wedstrijdbepalingen worden
uitsluitend digitaal uitgegeven.
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LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Marina Port Zélande, Kabbelaarsbank 5,
3253 ME Ouddorp.
Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.
Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.
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BANEN
De te zeilen baan is een up-wind down-wind baan, met bovenwinds een spreader en benedenwinds
een gate. De finish is bovenwinds.
De lengte van de baan zal ca 60 minuten zijn.
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STRAF SYSTEEM
Beslissingen van het protestcomité die zijn bindend zoals voorzien in RvW 70.5. Dit met
toestemming van het Watersportverbond.
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SCOREN
Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.
(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
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HULPSCHEPEN
Hulpschepen zullen herkenbaar zijn door de RC vlag.
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LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun door de havenmeester toegewezen plaats in de haven liggen.
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BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.
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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.
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RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.
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PRIJZEN
Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Nederlands Kampioen en
ontvangen de bijbehorende medailles van het Watersportverbond.
De verantwoordelijk persoon van de winnende boot verkrijgt de Blauwe Kampioenswimpels van het
Watersportverbond.
Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens
medailles van het Watersportverbond.
Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de op de 1e, 2e en 3e plaats geëindigde boot. De
nummer 18 krijgt de Wil Schonk wisselbokaal.
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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.
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VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
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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.
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OVERIGE INFORMATIE
Regenboogclub:
WV Braassemermeer:
Marina Port Zélande:

secretaris@regenboogclub.nl
wedcom@braassemermeer.nl
Peter de Regt | P.deRegt@mpz.nl
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Aanhangsel A: De plaats van de haven

Aanhangsel B: De plaats van het wedstrijdgebied
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