Aankondiging
Marieholm Zomer Evenement
In de diverse Marieholm klassen

Georganiseerd door Watersport Vereniging Hoorn
In samenwerking met de Nederlandse Marieholm Vereniging
donderdag 28 t/m zaterdag 30 juni 2018
1
1.1
.
1.2

DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW)
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste
licentie.

2

RECLAME
Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt
door de Organiserende Autoriteit.

3
3.1

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de Marieholm klasse(n).
Er wordt gevaren in een Wedstrijdklasse (SW) en een Toerklasse (SW).

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 23 juni via de volgende website:
http://www.marieholmvereniging.nl

3.3

Voor inschrijvingen na 1 juni wordt het inschrijfgeld met 10 euro verhoogd.

4
4.1

INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:
Alle Klassen Inschrijfgeld

4.2

€ 97 inclusief liggelden woensdag tot en met zondag
(€ 87 bij betaling voor 1 juni 2018)

Andere te betalen bedragen:
Ontbijt vrijdag
Diner zaterdag

29 juni 12,50 per persoon
30 juni 32,50 per persoon

Overmaken op rekening : NL68 INGB 0005 218463 t.a.v. Nederlandse Marieholm Vereniging

5
5.1

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN REGISTRATIE
Registratie:
Voor de eerste start van het evenement moet elke deelnemer zich melden op het
wedstrijdbureau om de ingevulde bemanningslijst in te leveren.
Openingstijden wedstrijdbureau
Woensdag
27 juni: 19:00 - 21:00 uur
Donderdag
28 juni: 08:30 - 10:30 uur

5.2

Data van de wedstrijden en aantal:
Datum
Donderdag
Vrijdag

28 juni
29 juni

Wedstrijd klasse
3 wedstrijden
6 wedstrijden (max)

Toer klasse
3 wedstrijden
6 wedstrijden (max)

5.3

Zaterdag
30 juni
1 lange baan wedstrijd
1 lange baan wedstrijd
De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is op donderdag 28 juni 11.55 uur
vrijdag 29 juni 10.55 en op zaterdag 30 juni om 09.55 uur.

5.3

Op de geplande wedstrijddagen 28 en 29 juni zal geen waarschuwingssein gegeven worden
na 15.00 uur. Op zaterdag 30 juni zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 13.00 uur.

6

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn enkel beschikbaar op de website. Publicatie datum 1 juni 2018

7
7.1

LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op de haven van WSV Hoorn

7.2

Het wedstrijdgebied is op het Markermeer.

8

BANEN
De te zeilen baan is op:
Donderdag 28 juni
: Een driehoek baan.
Vrijdag 29 juni
: Een op-en-neer baan
Zaterdag 30 juni
: Een lange baan (ong. 6 uur)

9

SCOREN
Voor alle klassen: er is geen aftrekwedstrijd

10

HULPSCHEPEN
Hulpschepen moeten kenbaar zijn door het voeren van een RC vlag

11

LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun door de organisatie/havenmeester toegewezen plaats in de haven
liggen.

12

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeil geen spraak of data uitzenden
noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

13

PRIJZEN
Voor iedere klassen zijn drie prijzen voor het totaal klassement.

14

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.

15

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

16

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.

17

Parkeren
In verband met de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen op het terrein van de WSV Hoorn
dienen de auto’s van de deelnemers te worden geparkeerd buiten het terrein van de WSV
Hoorn. Op parkeerterrein de Nieuwe Wal is voldoende ruimte beschikbaar. .

18

Contact
Adres:
Watersportvereniging Hoorn
Julianapark 1
1621 MR Hoorn
Telefoon Havenmeester WSV Hoorn

0229 – 213540

Website www.wsvh.nl

