Aankondiging
voor het

Open Nederlands Kampioenschap
In de O-jollen Klasse
Onder autoriteit van het Watersportverbond en de Klasse organisatie

Georganiseerd door de Zeilvereniging Zuidlaren
Op 5, 6, 7 en 8 september 2019
op het Zuidlaardermeer
_____________________________________________________________________
1.

DE REGELS

1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels
voor Wedstrijdzeilen en de bepalingen van het watersportverbond.
1.2. Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van
toepassing.
1.3. De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. Die wijzigingen zullen
volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.
1.4. De klasse voorschriften worden niet gewijzigd.
1.5. In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
1.6. De stuurman, indien woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of
andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond en voorzien zijn van de
vereiste licentie.
2.

RESERVE

3.

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1. De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de O-jollen klasse met een
geldige meetbrief.
Deelnamegerechtigde boten kunnen online inschrijven via IOU of bij ZZ.
Betaling bij registratie. (pinnen is niet mogelijk)
3.3

De sluitingsdatum van de inschrijving is zondag 1 september 2019, 22:00 uur.

4.

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt € 140,00.
Dit is inclusief 2x buffet lunch (op vrijdag en zaterdag ) en 2x buffet diner (op
vrijdag en zaterdag) en 2x “happy hour” op (vrijdag en zaterdag). Ontbijt service
(€ 10,-- p.p.) beschikbaar op aanvraag.

5.

KWALIFICATIES EN FINALES

5.1. Bij 60 of meer inschrijvingen worden de deelnemende boten verdeeld in 4 groepen,
van elk ongeveer evenveel boten. De groepen worden aangeduid met A, B, C en D.
De indeling geschiedt door Klasse organisatie.

Gestreefd wordt groepen van ongeveer gelijke sterkte te creëren op basis van de
ranglijst 2018. Iedere groep is herkenbaar aan een lint met een voor de groep
specifieke kleur in de voorstag.
5.2. Iedere groep zeilt tenminste één keer tegen de overige groepen. Na 6
kwalificatiewedstrijden worden de zeilers met de minste punten ingedeeld in de
Gouden Vloot De overige zeilers worden ingedeeld in de Zilver Vloot, met dien
verstande dat de Gouden Vloot de helft of de helft plus één van alle zeilers bevat.
Het wedstrijd comité kan besluiten (bijv. op basis van weersverwachtingen) de
splitsing tussen goud en zilver vloot door te voeren na 3 wedstrijden.
5.3. De wedstrijden, na de indeling in de Gouden Vloot en de Silver Vloot, zijn
finalewedstrijden. De Gouden Vloot zeilt dan wedstrijden om het Nederlands
Kampioenschap, de Zilver Vloot om een apart evenementklassement.
5.4. De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven volledig meetellen voor de
seriescore.
5.5. Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het protestcomité
aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft
hier conform regel 70.5 (a) en de bepaling van het Watersportverbond
toestemming voor verleend.
5.6. Bij 59 of minder inschrijvingen vervalt de indeling in groepen. Alle inschrijvers
worden in dat geval gedurende het gehele kampioenschap gelijk gestart als 1
groep, de Gouden Vloot.
6.

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1. Registratie:
De Registratie van de deelnemers vindt plaats bij het informatiebureau, in het
clubhuis van Zeilvereniging Zuidlaardermeer op donderdag 5 september van 14.00
tot 21.00 uur en op vrijdag 6 september van 8.00 tot 10.00 uur. Registratie is
alleen mogelijk na het tonen van een geldige wedstrijdlicentie. Indien u
geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder, dan hoeft u deze
licentie niet te tonen. U (en het organisatie comité) kunnen dit vooraf controleren
op de website van het Watersportverbond.
6.2. Meting en controles:
Donderdag 5 september van 14.00 tot 21.00 uur en vrijdag 6 september van 8.00
tot 10.00 uur.
De controle punten worden vastgesteld door de IOU en vooraf bekend gemaakt op
hun website. De uitvoering van de controles is in handen van een klasse controleur.
6.3. Data en aantal van de geprogrammeerde wedstrijden:
Donderdag 5 september
metingen
Vrijdag
6 september
–
metingen en 2 wedstrijden
Zaterdag 7 september
–
4 wedstrijden
Zondag
8 september
–
3 wedstrijden
6.4. De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op vrijdag is 11.55 uur
en op zaterdag en zondag 09:55 uur.

6.5. Het wedstrijdcomité heeft de mogelijkheid (bijv. op basis van de
weersverwachtingen) om de programmering van de wedstrijden aan te passen en
maximaal 4 wedstrijden per dag te laten varen. Het totaal aantal van 9
geprogrammeerde wedstrijden blijft gehandhaafd.
6.6. Palavers (zonodig):
Vrijdag 6 september
Zaterdag 7 september
Zondag 8 september
7.

om
om
om

10.30 uur
09.00 uur
09.00 uur

METING

7.1. Alle boten moeten vrijdag 6 september vóór 10:30 uur ter meting zijn aangeboden.
Indien de metingen, bij tijdig aangeboden boten, niet voor 11.00 zijn voltooid, dan
krijgt de boot voorlopig toestemming te starten en zullen die metingen na de
wedstrijden op de eerste dag alsnog worden uitgevoerd. Bij afkeuring krijgt de boot
dan voor de wedstrijden op die dag een dns.
7.2. De meting en controles vinden plaats op het terrein van Zeilvereniging
Zuidlaardermeer. Alle boten dienen op de wal – dus niet in het water – te worden
aangeboden zodat de controle goed en vlot kan verlopen.
7.3. Tijdens het evenement kunnen deelnemende boten te allen tijde worden
gecontroleerd op conformiteit met de Klassenvoorschriften.
8. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De lokale wedstrijdbepalingen zijn ter inzage vanaf donderdag 5 september 14.00 uur bij
het informatiebureau in het clubgebouw van Zeilvereniging Zuidlaardermeer. Tevens
worden zij gepubliceerd op de website van de Klasse organisatie
9. LOCATIE
9.1. De wedstrijden worden gezeild op het Zuidlaardermeer.
9.2. De wedstrijden worden georganiseerd vanuit de haven van Zeilvereniging
Zuidlaardermeer.
10.

BANEN

Bij 60 of meer inschrijvingen is de te zeilen baan een zogenoemde trapeziumbaan met
een inner - en een outer loop, die zowel linksom als rechtsom gevaren kan worden. Deze
baan zal als Addendum A en B bij de lokale wedstrijdbepalingen worden opgenomen.
Bij 59 of minder inschrijvingen is de te zeilen baan een zogenaamde “Olympische baan”,
die zowel linksom als rechtsom gevaren kan worden met een “spreader” bij het
bovenwindse merkteken en een gate aan het einde van het voordewindse rak. Deze baan
zal als Addendum C bij de lokale wedstrijdbepalingen worden opgenomen.
11.

STRAF SYSTEEM

11.1. Reserve

12.

SCOREN

12.1

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

12.2 Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot
het totaal zijn van zijn wedstrijdscores
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.
Als 8 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore het totaal zijn van zijn
wedstrijdscores met aftrek van de 2 slechtste scores.
13.

RESCUE SCHEPEN
Rescue schepen zijn herkenbaar aan een oranje vlag.

14.

LIGPLAATSEN

14.1

Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats aangeboden, maar moeten
de aanwijzingen van de havenmeester of leden van het wedstrijdcomité opvolgen.
Indien u voor uw moederschip een ligplaats wenst, wordt u verzocht contact op te
nemen met de havenmeester: Piet Mulder 06-54938429.
Voor campers en tenten zijn beperkte mogelijkheden. Reserveringen via de
havenmeester.

15

RESERVE

16

RESERVE

17

RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch
radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten. Deze beperking
is ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor
veiligheidscommunicatie.

18

RESERVE.

19.

PRIJZEN

19.1 Gouden vloot: De stuurman van de winnende boot in het eindklassement verwerft
de titel “Nederlands Kampioen” en zal de wimpel van het Watersportverbond
ontvangen.
19.2 Gouden Vloot: prijzen zullen worden toegekend aan iedere boot die de eerste,
tweede, derde, vierde en vijfde plaats heeft behaald.
19.3 Zilver Vloot: prijzen zullen worden toegekend aan iedere boot die de eerste,
tweede, derde, vierde en vijfde plaats heeft behaald.
19.4 Alle genoemde prijzen zullen slechts worden toegekend indien de serie geldig is
voor een Nederlands Kampioenschap.
20

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie ook
regel 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.
21

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

22

OVERIGE INFORMATIE

22.1 De Zeilvereniging Zuidlaardermeer; Meerweg 58, postcode: 9606 PP Kropswolde,
beschikt over beperkte kampeermogelijkheid.
Campers moeten minimaal 7 dagen voor de wedstrijden worden aangemeld bij de
havenmeester Piet Mulder 06-54938429.

