
Aankondiging 
Voor  

De Zilveren Spiegel 
In de O-Jollen klasse 

georganiseerd door WSV de Spiegel 
in samenwerking met het Watersportverbond 

op 11 en 12 juni 2022 
op de Spiegelplas te Nederhorst den Berg  

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
1. DE REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen. 
1.2 De volgende Regels worden  gewijzigd: 26 en 33.  De wijzigingen zullen volledig in de 

wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels 
wijzigen. 

1.3 In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben. 
1.4 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.  
 
 
2 Reserve 
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): O-Jollen 
3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen dat vermeld 

staat op de website van de betreffende klasse organisatie. Deelnemers zijn verplicht vóór aanvang 
van het evenement de volgende gegevens aan de organisatie te verstrekken: 

 Licentienummer watersportverbond 

 Telefoonnummer 

 Mailadres 
 
4. INSCHRIJFGELD 
 
4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: zie website van de betreffende klasse organisatie. 
 
5. Reserve 
6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1 Registratie: 
 11-06 van 09:00 tot 11:00.  
6.2 Data van de wedstrijden: 
 Datum    Klasse  
 11-06  4 wedstrijden O-Jol  
 12-06  3 wedstrijden O-Jol  
   
6.3 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is: 
 11-06  11:25 
 12-06  10:25 
  
7 METING 
 

Iedere boot moet bij registratie een geldige meetbrief kunnen tonen. 
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar op de website www.olympiajol.nl vanaf 08-06. 

http://www.olympiajol.nl/


 
9   LOCATIE  
 
9.1 Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild. 
9.2 Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden. 
 
10 BANEN 

De te zeilen banen zijn als volgt : 
Up- Down baan 

 
11 reserve  
 
12 SCOREN 
 
12.1 (a) Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal 

zijn van zijn wedstrijdscores. 
(b) Wanneer 4 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 

van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
 
13  HULPSCHEPEN 
 

Hulpschepen mogen zich tijdens de wedstrijden niet binnen het wedstrijdgebied komen, dit ter 
beoordeling van het wedstrijdcomité.  

 
14  LIGPLAATSEN 
 

Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven liggen. 
 
15  Reserve 
16. Reserve 
 
17. RADIOCOMMUNICATIE 
 

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen 
die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van 
toepassing op mobiele telefoons.  

 
18. PRIJZEN 
 

De worden beschikbaar gesteld door de klasse organisatie. 
   
19. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie 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. 

 
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 evenement locatie zijn gemaakt vanaf 
de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek 



 
22 OVERIGE INFORMATIE 
 

Overige informatie kan worden gevonden op www.olympiajol.nl en www.wsvdespiegel.nl 
 
 
Aanhangsel A: De plaats van de haven 
 
 
 

 
 
 
 
Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden 
 
 

 

http://www.olympiajol.nl/
http://www.wsvdespiegel.nl/

