NOTICE OF RACE

Bries Noordwijk Open 2021
georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk

14 augustus en 15 augustus 2021

1

DE REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2021-2024.

1.2

De klassenvoorschriften van de klasse waarin de deelnemer inschrijft zijn van toepassing.

1.3

De Regels kunnen worden gewijzigd. De wijzingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen
worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

1.4

Reserve

1.5

Reserve

1.6

Alle deelnemers dienen te beschikken over de juiste licenties (KNWV) en lidmaatschappen
(klassenorganisaties).

1.7

Alle deelnemers, die lid zijn van de ZVN, zijn uitgezonderd van lidmaatschappen en
licentieplicht, zoals omgeschreven in 1.6.

1.8

Reserve

2

WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1

De definitieve wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk zaterdag 14 augustus 2021 08.30 uur
Beschikbaar bij de wedstrijdkantoor.

3

COMMUNICATIE

3.1

Mededelingen aan deelnemers tijdens het evenement op 14 augustus 2021 t/m 15 augustus
2021, zullen worden vermeld op de officiële mededelingenboord, welke op het terras van het
clubhuis is geplaatst.

3.2

Reserve

3.3

Reserve

3.4

Behalve in noodsituatie mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt vanaf het eerste
waarschuwingssein tot het eind van de wedstrijd van de dag, geen spraak of data uitzenden
noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

4

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1

Het evenement is klassenevenement voor de volgende klasse(n):
Formule 16, Formule 18 en Open klasse voor alle catamarans met een geldige Texel Rating.

4.2

Deelnemende boten kunnen inschrijven door online registratie voor 13 augustus 2021 via het
inschrijfformulier op website van de ZVN: www.zvnoordwijk.nl.

4.3

Het vereiste inschrijfgeld kan onder vermelding van Klasse en zeilnummer worden
overgemaakt op: IBAN NL15ABNA0822565528 ten name van ZVN Noordwijk.

4.4

Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle
inschrijfvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben.

5

INSCHRIJFGELD

5.1

Inschrijfgeld bedraagt:
• 2 persoonsboot € 50.00;
• 1 persoonsboot € 30.00;
• Jeugdboot (deelnemers tot 23 jaar) € 20.00.

5.2

Leden van de ZVN krijgen 50% korting op het inschrijfgeld.

5.3

Deelnemers die om wat voor reden besluiten niet mee te doen, hebben geen recht op restitutie
van het inschrijfgeld.

6

Reserve

7

Reserve

8

Reserve

9

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

9.1

Registratie:
Zaterdag 14 augustus 2021

Botentransport naar het strand 08.00 -10.00 uur
Inschrijving 08.30 – 11.00 uur
Briefing 11.30 uur
Waarschuwingssignaal 12.25 uur

Zondag 15 augustus 2021

Waarschuwingssignaal 10.55 uur
Prijsuitreiking 17.00 uur
Afvoeren boten vanaf 18.00 uur (i.v.m. regels gem. Noordwijk)

9.2

Data van de wedstrijden zijn 14 augustus 2021 en 15 augustus 2021.

9.3

Aantal wedstrijden: alle klassen 3 wedstrijden per dag.

9.4

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag is 12.25 uur.

9.5

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.35
uur.

9.6

De organisatie kan besluiten maximaal 1 extra race per wedstrijddag te varen.

9.7

Indien de klassenregels dit vereisen moet een geldig meetcertificaat voor de boot kunnen
worden getoond. Met uitzondering van het onder 1.6 opgenomen voorwaarden.

10

Reserve

11

Reserve

12

LOCATIE

12.1

Wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende locatie:
Koningin Wilhelminaboulevard 101, Noordwijk aan Zee (achter de parkeerplaats op het
Palaceplein, afrit 10).

12.2

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

12.3

Aanhangsel A toont de plaats van het wedstrijdgebied.
Aanhangsel B toont de banen.

13

BANEN
De tekeningen in aanhangsel B tonen bij benadering de banen, de hoeken tussen de rakken,
de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk
merkteken moet worden gehouden.

14

STRAFSYSTEEM
Voor alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd. De Twee-Ronden Straf is vervangen door de EénRonde Straf.

15

SCORE

15.1

Tenminste vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het evenement geldig te maken.

15.2

(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5 of 6 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

15.3

RvW 90.3(e) is van toepassing.

16

RESERVE

17

RESERVE

18

LIGPLAATSEN
Booteigenaren zijn verplicht om hun boot op de toegewezen plaats op het strand te leggen.

19

RESERVE

20

RESERVE

21

DATA PROTECTIE

21.1

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

RISICOVERKLARING

22.1

RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan
een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.
Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen
een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind
en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het
handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een
instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen
bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of
dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

22.2

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.

23

VERZEKERING

23.1

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

24

PRIJZEN

24.1

Prijzen zullen worden gegeven als volgt:
• Bij minder dan 5 deelnemers in een klasse: 1 prijs
• Bij meer dan 5 maar minder dan 10 deelnemers in een klasse: 2 prijzen
• Bij meer dan 10 deelnemers in een klasse: 3 prijzen

25

OVERIGE INFORMATIE
Auto’s kunnen het best worden geparkeerd op de ten zuiden van de vereniging gelegen
Koningin Astrid Boulevard. Dagkaarten kosten hier € 7,50. Over het strand is de vereniging
eenvoudig te voet te bereiken.
Transport van boot en trailer naar strand kan plaatsvinden op zaterdag 14 augustus van 8.00
tot 10.00 uur. In overleg is transport ook eerder mogelijk als de omstandigheden dit toestaan.
Transport vanaf strand kan niet eerder plaatsvinden dan zondag 15 augustus na 18.00 uur
i.v.m. gemeentelijke voorschriften. Rijden op strand met eigen voertuigen is niet toegestaan.
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met ZVN Noordwijk, tel 071-3617287 of
via www.zvnoordwijk.nl.

Aanhangsel A: De plaats van de Zeilvereniging Noordwijk+ plaats van de wedstrijdgebieden

Aanhangsel B

Formule 18, Formule 16 en Open klasse groot vormen 1 startgroep,
Open klasse klein vormt 1 startgroep:
• Open klasse Groot TR <111
• Open klasse Klein TR >=111
Baan 1: S-1-2-F
Baan 2: S-1-2-GATE-1-2-F
Baan 3: S-1-2-GATE-1-2-GATE-1-2-F
Baan 4: S-1-2-GATE-1-2-GATE-1-2-GATE-1-2-F
NB. bij Hobie Dragoon moet voor 1-2 worden gelezen: 5

