Aankondiging
Voor de Woensdagavondwedstrijden
Georganiseerd door GWV De Vrijbuiter
26 april tot en met 4 oktober (met een onderbreking gedurende de zomervakantie:
geen wedstrijden op 19 juli t/m 16 augustus)
___________________________________________________________________________
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):mits voorzien
van een duidelijk leesbaar zeilnummer: alle type open boten, kajuitzeiljachten en als
aparte open botenklasse: 12 voets jollen.
3.2. Vanaf dit jaar zal er bij de open boten een splitsing gemaakt worden tussen 2 of 3 mans
boten (klasse 1) en eenmans boten (klasse 2)
3.3. Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven samen met het vereiste inschrijfgeld vóór
24 april 2017. Via de volgende website: www.gwvdevrijbuiter.nl
4. INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:
Alle klassen: 15€. Op de website is aangegeven hoe deze betaling dient plaats te vinden.De
inschrijving staat open voor de leden van de GWV De Vrijbuiter en haar zusterverenigingen.
5. RESERVE
6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
6.1. Inschrijven:
Via de website van: www.gwvdevrijbuiter.nl
6.2. Data van de wedstrijden:
26 april tot en met 4 oktober (met een onderbreking gedurende de zomervakantie: geen
wedstrijden op 19 juli t/m 16 augustus)
6.3. Aantal wedstrijden:
er zijn 19 wedstrijden geprogrammeerd
6.4. De tijd voor het waarschuwingssein voor de is 1e klasse: 18.55 uur en vanaf 13
september tot en met 4 oktober: 18.10 uur
6.5. Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na
19.30 uur.
7. METING EN CONTROLES
(geldt niet voor de kajuitzeiljachten en open boten zonder certificaat)
Er kunnen gedurende de serie uitrusting controles worden uitgevoerd.
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8. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf begin april op: www.gwvdevrijbuiter.nl.
9. LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:
Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht.
10.BANEN
De merktekens van de baan zijn de vaste oranje boeien van Loosdrecht en RC (= Robinson
Crusoë).
De te zeilen baan voor elke klasse wordt voor het waarschuwingssignaal van de 1e klasse
bekend gemaakt op een bord aan de starttoren. Het bord is onderverdeeld in een drietal rijen van
bovenaf:
De rij met aanduiding “1”: de baanaanduiding voor de openbotenklasse (zowel 2 /3 en een
mans)
De rij met aanduiding “2”: de baanaanduiding voor de kajuitbotenklasse
De rij met aanduiding “3”: de baanaanduiding voor de 12 voets jollen klasse
11.RESERVE
12.SCOREN
Bij de woensdagavond wedstrijden worden de uitslagen voor de open boten en de kajuitboten
berekend met de SW cijfers versie 2017, gebaseerd op een zo juist mogelijke berekening,
rekening houdend met al dan niet gebruik van spinnaker, kiellengte, enz.
Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 (RvW) is van toepassing, met uitzondering van A4.2.
Een boot die niet finisht, die zich na de finish terugtrekt of die gediskwalificeerd wordt, krijgt een
score van het aantal reglementair gefinishte boten in die wedstrijd plus 1.
Vijf voltooide wedstrijden zijn nodig voor een geldige serie. Indien 1t/m 9 wedstrijden zijn
voltooid, wordt het slechtste resultaat afgetrokken. Indien 10 t/m 15 wedstrijden zijn voltooid,
dan wordt het resultaat van de slechtste drie wedstrijden afgetrokken.
Indien er 16 of meer wedstrijden zijn voltooid, dan wordt het resultaat van de slechtste vijf
wedstrijden afgetrokken. Dit wijzigt regel A2 (RvW).
Van deelnemers die zich als vrijwilliger hebben aangemeld en op de avond dat ze als vrijwilliger
in functie zijn, wordt het mogelijke resultaat niet als aftrek maar het gemiddelde van de andere
gezeilde wedstrijden voor de betreffende deelnemer genomen.
13.OFFICIËLE BOTEN
Officiële boten zijn kenbaar aan een vlag met rescue - of met de V6 aanduiding.
14.RESERVE
15.RESERVE
16.RESERVE
17.RESERVE
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18.PRIJZEN
Prijzen worden per klasse als volgt vastgesteld:
1 - 8 boten
1 prijs
9 - 13 boten
2 prijzen
14 - 18 boten
3 prijzen
19 - 24 boten
4 prijzen
25 - of meer boten 5 prijzen
Naast de prijzen per klasse en de bestaande wisselprijzen worden er per 2017 wisselprijzen
uitgereikt voor:
• Randmeer
• Solo
• Finnjol
• Laser
• 12’jol
• Vrijheid
De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag: 4 oktober na afloop van de wedstrijd
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: het volgende e-mail adres:
waw.gwvdevrijbuiter@gmail.com.: www.gwvdevrijbuiter.nl
=====
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