Aankondiging
Voor de Gecombineerde 2017
Georganiseerd door GWV De Vrijbuiter, KWVL en WSV Het Witte Huis van april t/m
september 2017
___________________________________________________________________________
1. DE REGELS
1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).
1.2. In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben.
1.3. 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):
Finn, Pampus, Laser, Solo, Randmeer, 12 Vts-Jol, Splash, Optimist
3.2. Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven voor 23 april 2017. Via de volgende
website: www.gwvdevrijbuiter.nl
4. INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:
Niet van toepassing
5. RESERVE
6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
6.1. Inschrijven:
Via de website van: www.gwvdevrijbuiter.nl
6.2. Data van de wedstrijden:
23 april (GWV De Vrijbuiter), 30 april (KWVL), 14 mei (HWH), 5 juni (GWV De Vrijbuiter),
25 juni (HWH), 9 juli (KWVL), 16 juli (GWV De Vrijbuiter), 23 juli (KWVL), 30 juli (HWH),
13 augustus (KWVL), 20 augustus (HWH), 17 september en prijsuitreiking (GWV De
Vrijbuiter)
6.3. Aantal wedstrijden:
Er worden maximaal 12 wedstrijden gevaren, (voor Optimisten 2 x 12), bijna altijd op
zondag, uitzondering is maandag 5 juni.
6.4. De tijd voor het waarschuwingssein voor de is eerste klasse is 12:55 uur.
6.5. Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na
15.00 uur.
7. METING EN CONTROLES
Iedere boot moet een geldige meetbrief kunnen tonen.
Er kunnen gedurende de serie uitrusting controles worden uitgevoerd.
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8. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf medio april op: www.gwvdevrijbuiter.nl.
9. LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:
GWV De Vrijbuiter:Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht. KWVL: Oud Loosdrechtsedijk
151, 1231 LT. HWH: Nieuw Loosdrechtsedijk 242a, 1231 LG Nieuw Loosdrecht.
10.BANEN
De merktekens van de baan zijn de vaste oranje boeien van Loosdrecht. De merktekens van de
startlijn en de finishlijn hebben een oranje vlag.
11.RESERVE
12.SCOREN
Het Lage Punt systeem, regel A4 (RvW) is van toepassing
13.OFFICIËLE BOTEN
Officiële boten zijn kenbaar aan een vlag met rescue - of met de V4,V6 of V8 aanduiding.
14.RESERVE
15.RESERVE
16.RESERVE
17.RESERVE
18.PRIJZEN
Worden door GWV De Vrijbuiter ter beschikking gesteld en uitgereikt op 17 september 2017.Er
zijn maximaal 3 prijzen per klasse
19.AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW Deel 1 regel 4.
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
minimumbedrag van € 1.500.000 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.
21.OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met: via de website:
www.gwvdevrijbuiter.nl
=====
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