Aankondiging
voor het

Nederlands Sprint Kampioenschap
In de Pampusklasse

georganiseerd door
Roei- en Zeilvereniging Gouda in samenwerking met de Pampusclub
onder auspiciën van het Watersportverbond
van 18 mei tot en met 19 mei 2019
op de s’ Gravenbroekseplas te Reeuwijk
______________________________________________________________________________________
1

DE REGELS

1.1*

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).

.
1.2*

Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

1.3

De volgende Regels worden als volgt gewijzigd: RvW 44.2 en RvW App A 4.2 De wijzigingen zullen
volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere
wedstrijdregels wijzigen.

1.4

De klassenvoorschriften van de Pampus klasse worden niet gewijzigd

1.5

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.6*

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.7

RvW Appendix P ( regel 42 ) is van toepassing.

2

NVT

3*

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 12 mei 2019 via de volgende website:
www.pampusclub.nl. Het vereiste inschrijfgeld kan onder vermelding van klasse en zeilnummer
worden overgemaakt op: IBAN NL 98ABNA053805515 ten name van Pampusclub.

3.2

Een inschrijving is pas geldig na het betalen van het vereiste inschrijfgeld.

4

INSCHRIJFGELD

4.1

De vereiste inschrijfgeld is € 60,- inclusief diner op zaterdag avond. Extra diners moeten bij
inschrijving opgegeven en betaald worden. De kosten bedragen € 25,- p.p.

5

KWALIFICATIES EN FINALES
Indien op de sluitingsdatum meer dan 12, 24, 36 enz. boten zijn ingeschreven zal de wedstrijdserie
worden verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de wedstrijdbepalingen is
dan van toepassing. De ingeschreven boten zullen verdeeld worden in resp. 4, 6, 8, enz. groepen
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6

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1*

Registratie:
Dag en datum 18 mei 2019 van 9.00 uur tot 10.30 uur

6.2

NVT

6.3*

Data van de wedstrijden:

6.4

Datum

eerste start

Volgende starts

Zaterdag 18 mei

11.00 uur

z.s.m

Zondag 19 mei

10.00

z.s.m

Aantal wedstrijden:
Klasse

Aantal wedstrijden per dag

Pampus

10

6.5*

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is op zaterdag 11.00 uur en op zondag
10.00 uur.

6.6

Op de eerste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein voor de eerste groep gegeven
worden na 17.00 uur.

6.7

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein voor de laatste groep gegeven
worden na 16.00 uur.

7*

METING
Iedere boot moet een geldige meetcertificaat tonen.
In aanvulling hierop kunnen controles op uitrusting worden uitgevoerd.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 1 mei 2019 op de website van de Pampusclub

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:
Roei- en Zeilvereniging “Gouda”
Not. d’ Aumerielaan 35
281 1HS Reeuwijk.
Tel : 0182-392280

9.2

Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

9.3

Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.
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10

BANEN
De te zeilen banen zijn als volgt:
Loef-lij baan
Details van de baan zullen op het mededelingen bord bekend gemaakt worden.

11

STRAF SYSTEEM

11.1

Voor de Pampus klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door
de Eén-Ronde Straf.

11.2

Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend
zoals voorzien in RvW 70.5(a) . Het Watersportverbond heeft hier, conform de bepaling bij RvW
70.5 toestemming voor gegeven.

12

SCOREN

12.1*

Zes flights moeten volledig zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

12.2

Alleen volledig gezeilde flights zullen mee tellen in de totaal score

12.3

De punten bij de letterscore zoals vermeld in RvW App A 11 zijn gelijk aan de grootst mogelijke vloot
+1. Dit wijzig RvW App A 4.2

12.4

(a) Wanneer minder dan vijf flights zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5 of meer flights zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn
wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

13

NVT

14

LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven liggen.

15

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het
wedstrijdcomité.

16

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.

17

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden noch
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten.
VHF zal alleen gebruikt worden voor veiligheidscommunicatie.

18*

PRIJZEN
De gehele bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands sprint Kampioen en
ontvangen de bijbehorende medaille(s) en de Blauwe Wimpel van het Watersportverbond.
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De gehele bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangt eveneens
medaille(s) van het Watersportverbond.
Andere totaal prijzen zullen als volgt worden gegeven:
Er zijn prijzen voor de gehele bemanning van nummers 1 t/m 3 van iedere vloot .
19

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.

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

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de organiserende autoriteit(en)
toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, op te slaan en te verwerken
en de uitslagen met bemanning namen en boot naam te publiceren. De inschrijfgegevens zullen
minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer dan voor de organisatoren noodzakelijk.

23

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met:
Egbert de Sauvage 06-20356777
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Aanhangsel A: De plaats van de haven

Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden
s’ Gravenbroekseplas te Reeuwijk.
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