16m2
Aankondiging
Voor de
57e Primus Inter Pares
Die wordt gevaren in Zestienkwadraten
Georganiseerd door GWV De Vrijbuiter en de 16m2 klasse-organisatie
Onder auspiciën van het Watersportverbond
Van 7 oktober 2017 tot en met 8 oktober 2017
__________________________________________________________________________
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, inclusief Appendix E Primus Inter Pares Kampioenschappen.

1.3

De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

1.4

De klassenvoorschriften van de 16m2 klasse worden als volgt gewijzigd
C1.1(a) volgens regel 87 (RvW) Een trapeze systeem mag niet worden gebruikt.

1.5

In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang
hebben.

2.

EVENEMENTSRECLAME
Boten moeten de reclame voeren die verstrekt is door, en volgens de aanwijzingen van,
de Organiserende Autoriteit.

3.

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

Zie hiervoor Appendix E Primus Inter Pares Kampioenschappen, regel 3: Deelnemers

3.2

Uitgenodigde en deelnamegerechtigde kampioenen kunnen hun uitnodiging bevestigen
door te mailen naar wedstrijden@gwvdevrijbuiter.nl voor 22 september 2017. Alleen
kampioenen die hun deelname tijdig bevestigd hebben, zijn deelnemers.

4.

INSCHRIJFGELD
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd

5.

RESERVE

6.

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
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6.1

Registratie: alle deelnemers en bemanningen met boten dienen zich zaterdag 7 oktober
tussen 9.00 uur en 10.00 uur te melden bij de informatie van de GWV de Vrijbuiter,
Oud Loosdrechtsedijk 137 1231 LT Loosdrecht

6.2

De serie bestaat uit kwalificatiewedstrijden en een medalrace.

6.3

Datum:
Zaterdag

6.4

Aantal wedstrijden:
3 (drie) wedstrijden met een mogelijke uitloop naar
4 (vier) wedstrijden
Zondag
8 oktober
2 (twee) wedstrijden en
1 (een) medalrace
Indien een wedstrijd tot later datum wordt uitgesteld, zal de nieuwe datum en starttijd
op het mededelingenbord worden bekendgemaakt.
7 oktober

Programmering van de wedstrijden:
Zaterdag:
Loting 10.00 uur.
Waarschuwingssein 1e wedstrijd 10.55 uur
Waarschuwingssein 2e wedstrijd wordt aan de wal bekend gemaakt.
Waarschuwingssein 3e wedstrijd wordt aan de wal bekend gemaakt.
Mogelijke Waarschuwingssein 4e wedstrijd wordt aan de wal bekend
gemaakt.
Zondag:
Waarschuwingssein 4e of 5e wedstrijd 09:55 uur.
Waarschuwingssein 5e of 6e wedstrijd wordt aan de wal bekend
gemaakt.
Waarschuwingssein van de medalrace wordt aan de wal bekend
gemaakt.
Op zondag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16:00 uur.

6.5
(a)

(b)

(c)
(d)

De boten en bemanningen worden voor de eerste wedstrijd aan de kampioenen
toegewezen door middel van loting. Een deelnemer zal nimmer in een boot aan
de eerste wedstrijd kunnen deelnemen waarvan hij de eigenaar is of waarmee
hij aan het Nederlands Kampioenschap 2017 heeft deelgenomen.
Voor de volgende wedstrijd geschiedt de verdeling als volgt:
(i)
Overeenkomstig de aankomst in de wedstrijd gaat de eerst aankomende
stuurman in de laatst aankomende boot, de als tweede aankomende stuurman
in de voorlaatst aankomende boot enz.
(ii)
Bij een oneven aantal boten zal met de middelste drie zodanig gewisseld
worden dat er door de stuurman niet twee maal achter elkaar in dezelfde boot
zal worden gevaren.
(iii)
Een boot die niet startte, niet finishte, zich terugtrok of wordt uitgesloten
wordt als laatst aankomende boot aangemerkt. Wanneer meerdere boten als
laatst aankomende worden aangemerkt, worden deze boten door loting
gerangschikt ter toewijzing.
Bij de derde, vierde, vijfde en zesde wedstrijd geschiedt de verdeling op
dezelfde wijze in overeenstemming met de aankomst in de respectievelijke
tweede, derde, vierde en vijfde wedstrijd.
Indien er tenminste vier wedstrijden zijn voltooid zal er een medalrace worden
gezeild door de acht tot tien best presterende zeilers, afhankelijk van het aantal
deelnemers; bij minder dan 15 deelnemers: 8, bij 15 tot 20 deelnemers: 9 en
bij 20 deelnemers of meer de 10 best presterende zeilers. Bij minder dan 4
wedstrijden komt de medalrace te vervallen.
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(e)
(f)

Voor de medalrace worden de beste boten van de afgelopen wedstrijden
geselecteerd, waarbij de minst presterende boot aan de zeiler met de beste
seriescore wordt toegewezen enzovoorts.
Het is toegestaan dat de eigenaren (of door hem/haar aangewezen bemanning)
van de boten als de bemanning meevaren.
Het wedstrijdcomité beslist in onvoorziene gevallen.

7

RESERVE

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De definitieve wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 29 september 2017 op
www.watersportverbond.nl in rubriek: ‘nieuws’. en op www.gwvdevrijbuiter.nl/ onder
‘wedstrijden’.

9

LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Oud Loosdrechtsedijk 137,
1231LT Loosdrecht,
Het wedstrijdgebied wordt gevormd door de Loosdrechtse Plassen. Het startgebied is
gedefinieerd als het gebied van 50 meter rondom de startlijn.

10

BANEN
De te zeilen banen zijn als volgt:
Op en Neer baan.

11

STRAFSYSTEEM
Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden
zijn bindend als er een medalrace wordt verzeild, zoals voorzien in regel 70.5. Het
Watersportverbond heeft hier, conform regel 70.5 (a) en de bepaling van het
Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend.

12

SCOREN

12.1

Zie Appendix E Primus Inter Pares Kampioenschappen, regel 5.6

12.2 Indien 4 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het slechtste resultaat, met
uitzondering van de medalrace, afgetrokken. Dit wijzigt regel A2 (RvW) en regel 18.2
van Het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden. De
medalrace wordt alleen verzeild als er tenminste 4 kwalificatiewedstrijden zijn verzeild.
In de medalrace zal de score van een deelnemer het dubbele van het aantal punten
genoemd in A4.1 zijn. De score van de van de medalrace is niet aftrekbaar. Bij een
gelijk resultaat tussen deelnemers in de seriescore en verschillende medalrace scores,
worden de deelnemers geplaatst in de volgorde van de medalrace. Deelnemers die deel
mogen nemen aan de medalrace zullen het hoogst gerangschikt worden in de serie,
tenzij de deelnemer wordt uitgesloten van de medalrace op grond van regel 5, 6 of 69.
13

HULPSCHEPEN
Ondersteunende personen moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen
blijven, van het moment van het voorbereidingssein totdat alle boten zijn gefinisht of
het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.

14

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

15

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
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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 de boten tussen het waarschuwingssein van de eerste
wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

17.

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

18.

PRIJZEN
Zie Appendix E Primus Inter Pares Kampioenschappen, regel 6. De kampioen zal ook
worden bijgeschreven op de PIP-trofee in het clubhuis van de GWV De Vrijbuiter.

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 € 1.500.000 per incident 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
evenementslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd
van hun definitieve vertrek.

22.

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie en vragen kan contact op worden genomen met GWV De
Vrijbuiter, de 16m2 klasse-organisatie of het Watersportverbond.
=======
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