Aankondiging voor het 55e Vrijbuiterweekend op 1 en 2 juli 2017 georganiseerd door

GWV De Vrijbuiter
___________________________________________________________________________
1. DE REGELS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2017 - 2020 (RvW)
De standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld als bepalingen van het
Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor Wedstrijdzeilen zullen van toepassing zijn.
De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW voorrang hebben.
Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of
andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond.

2. RESERVE
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Watersportvereniging GWV De Vrijbuiter nodigt U uit om deel te nemen aan het door haar
te organiseren “Vrijbuiterweekend 2017” te houden op de Loosdrechtse Plassen. De
wedstrijden zijn uitgeschreven voor de volgende eenheidsklassen: Javelin, Sharpie 12m2,
Valk, Finn, Yngling, Contender, Olympiajol, Laser, Laser Radiaal, Solo, Spanker, G2, Efsix,
Randmeer, Pampus, 16m2, Vrijheid, Vaurien, Splash A, Splash B, Splash Red, 12-voetsjol,
Optimist A & B.
Wijze van inschrijving via de volgende website: www.gwvdevrijbuiter.nl door het invullen
van het inschrijfformulier onder de knop Wedstrijdzeilen – Vrijbuiterweekend - Inschrijven.
De inschrijving sluit op donderdag 29 juni 2017 23.59 uur.
Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het aantal
inschrijvingen klassen samen te voegen of te splitsen.
Indien in een klasse minder dan 7 boten ingeschreven hebben op donderdag 29 juni 2017
om 23.59 uur, kan het wedstrijdcomité besluiten die klasse niet te starten.

4. INSCHRIJFGELD
Tot en met zondag 25 juni 2017 bedraagt het inschrijfgeld met ‘vroeg-boek’ korting als volgt:






Jeugd (Splash en Optimist)
1 mans boten
2 en 3 mans boten
Kosten dinerbuffet
Kosten dinerbuffet

€
€
€
€
€

23,50
28,50
33,50 (ook 12-voetsjol)
15,00 voor volwassenen,
9,50 voor kinderen t/m 12 jaar

Na zondag 25 juni 2017 vervalt de vroeg-boek korting van € 10 en bedraagt het inschrijfgeld:






Jeugd (Splash en Optimist)
1 mans boten
2 en 3 mans boten
Kosten dinerbuffet
Kosten dinerbuffet

€
€
€
€
€

33,50
38,50
43,50 (ook 12-voetsjol)
15,00 voor volwassenen
9,50 voor kinderen t/m 12 jaar

Betaling geschiedt d.m.v. ‘ideal’ betaling. Indien het verschuldigde bedrag om een of andere
reden niet voor de registratie is ontvangen, dient het alsnog ter plaatste contant te worden
voldaan bij registratie.

5. RESERVE
6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
6.1.
6.2.

De eerste starttijd op beide dagen is om 10.00 uur.
Er zijn voor iedere klasse 4 wedstrijden geprogrammeerd. Er is geen aftrek van het
slechtste resultaat. Alle wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat. Dit wijzigt regel A2,
Appendix A RvW.

7. METING EN CONTROLES
7.1.
7.2.

Iedere boot moet een geldige meetbrief kunnen tonen.
Er kunnen gedurende de serie uitrustingcontroles worden uitgevoerd.

8. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 29 juni 2017 of eerder op de website:
www.gwvdevrijbuiter.nl onder de knop Wedstrijdzeilen - Vrijbuiterweekend Wedstrijdbepalingen.
9. LOCATIE
9.1.
9.2.

Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het clubhuis van de GWV De Vrijbuiter,
Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht, tel.: 035-5821922.
Het wedstrijdgebied bevindt zich op de Loosdrechtse Plassen.

10. BANEN
Er worden banen om de Plassenboeien gevaren. Banenkaarten zijn verkrijgbaar bij het
wedstrijdkantoor gevestigd in het clubhuis van de GWV De Vrijbuiter.
11. SCOREN
Het Lage Punt systeem, regel A4 (RvW) is van toepassing.
12. OFFICIËLE SCHEPEN
Officiële schepen zijn herkenbaar aan een vlag met rescue - of met de V6 aanduiding.
13. LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun toegewezen plaats liggen als ze op de wal en/of in de haven zijn.
14. RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijdzeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten
ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is
ook van toepassing op mobiele telefoons.
15. PRIJZEN
15.1. Voor alle klassen zijn voor de gehele serie 3 prijzen beschikbaar.
15.2. Voor de Splash en Optimist is het aantal prijzen afhankelijk van het aantal inschrijvingen
dat bij sluiting van de inschrijving op 29 juni is ontvangen, als volgt:
16-20 inschrijvers 4 prijzen
21-25 inschrijvers 5 prijzen
26 en meer inschrijvers 6 prijzen

15.3. Indien klassen worden gesplitst in groepen Gold/A en Zilver/B, worden aan iedere groep 3
prijzen uitgereikt.
15.4. Voor de volgende klassen is er een wisselprijs: Optimist A, 16 m2, Pampus, Randmeer,
Vrijheid, Sharpie 12m2.
15.5. Voor de 12-voetsjol zeiler die het beste resultaat scoort in de combinatie van Het Holland
Weekend op 10 en 11 juni; het Vrijbuiterweekend op 1 en 2 juli en de Houtskoolcup op 30
september en 1 oktober is een wisselprijs ter beschikking, “De Zilveren Jol”. Deze prijs
wordt uitgereikt tijdens de prijsuitreiking van de Houtskoolcup.
16. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 (RvW); Besluit
om wedstrijd te zeilen. GWV De Vrijbuiter, noch enige andere bij de organisatie van de
wedstrijden betrokken partij en/of perso(o)n(en), accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel of dood daarbij inbegrepen, veroorzaakt in samenhang met
of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
17. VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van € 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.
18. OVERIGE INFORMATIE
18.1. Registratie van de deelnemers vindt plaats op vrijdag 30 juni van 16.30 uur tot 20.00 uur
en zaterdag 1 juli van 7.30 uur tot 10.00 uur.
18.2. Informatie: nadere informatie is te vinden op: www.gwvdevrijbuiter.nl
Voor vragen of opmerkingen email: vrijbuiterweekend@gwvdevrijbuiter.nl
18.3. Ligplaatsen: Boten kunnen vanaf 25 juni worden ontvangen bij de GWV De Vrijbuiter.
18.4. Kamperen: GWV De Vrijbuiter beschikt over beperkte kampeermogelijkheden. Campers
moeten minimaal 7 dagen voor de wedstrijden worden aangemeld bij de havenmeester
Mark Kroneman: 06 - 54730303.
18.5. Parkeren: Op het verenigingsterrein is in het weekend geen parkeergelegenheid. Het is
vanzelfsprekend wel mogelijk om de boottrailer aan te voeren, maar daarna is het
verplicht de auto op een nabij gelegen parkeerterrein te plaatsen. Op dit parkeerterrein is
begeleiding aanwezig.
18.6. Huisdieren: Op het terrein van de GWV De Vrijbuiter worden huisdieren helaas niet
toegelaten. Wij verzoeken u hier een andere oplossing voor te zoeken.

