
            
Aankondiging 

Mini Vrijbuiter Weekend 2019 op 13 en 14 juli 2019 
in de klasse Optimist 

georganiseerd door GWV de Vrijbuiter 
 te houden op de Loosdrechtse Plassen 

_________________________________________________________________________________ 

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 tekst in de oorspronkelijke taal 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 in de volgende klasse: 

 Optimist:  A, B, C, D en E 

Let op: kies bij de inschrijving voor de juiste groep: 

A - Zeilers combi Amsterdam combi A en landelijke zeilers (o.a. U4) 

B - Zeilers combi Amsterdam B 

C - Zeilers combi Amsterdam C 2
e
 jaars  

D - Zeilers combi Amsterdam C 1
e
 jaars 

E - Zeilers die nog géén wedstrijdervaring hebben (1
e
 jaars zeilers)  

3.2  Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via www.sportinschrijving.nl. Inschrijven kan t/m 11 juli. Voor 

inschrijvingen nà 10 juli zal € 7,50 extra worden gerekend. 

3.3  Minimum deelname per klasse is 5 inschrijvingen. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om 

afhankelijk van het aantal inschrijvingen, startgroepen samen te voegen of te splitsen. 

 

4  INSCHRIJFGELD 

4.1  Het vereiste inschrijfgeld is € 20,00. 

4.2  Andere te betalen bedragen: 

Op zaterdagavond zal een pastabuffet worden verzorgd. 

 Volwassenen:  € 17,50 

 Kinderen t/m 12 jr. € 13,50 

 

5  PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 

5.1  Registratie: 

 Zaterdag 13 juli van 09:15 tot 9:45 uur 

 Zondag 14 juli van 09:00 tot 9:30 uur 

5.2  Data van de wedstrijden: 

 13 juli   4 wedstrijden   

 14 juli   3 wedstrijden 

5.3  Palavers:  

Op zaterdag 13 juli om 9:45 uur en op zondag 14 juli om 9:30 uur zal er een palaver plaatsvinden bij de 

starttoren aan het einde van de dam 

5.4  De tijd van het eerste waarschuwingssein op 13 juli is 10:25 uur en op 14 juli 9:55 uur. 

5.5  Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur. 

 

6  METING 

Iedere boot – behoudens een boot in de groep C, D en E - moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen.  

 

7  WEDSTRIJDBEPALINGEN 

https://www.sportinschrijving.nl/kalender/kalender.php?organisatieId=ec2128f5d8f3a3ee


   

De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vanaf 11 juli beschikbaar op de website van GWV de Vrijbuiter. 

 

8  LOCATIE  

8.1  Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het clubhuis van de GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137,  

1231 LT Loosdrecht. Tel. 035 - 582 1922. 

8.2  Het wedstrijdgebied bevindt zich op: de Loosdrechtse Plassen 

 

9       BANEN 

9.1  Er wordt gevaren om gele en oranje cilindervormige boeien. De te zeilen baan(en) voor elke groep wordt 

tijdens het palaver bekend gemaakt en daarna op borden onder, op of nabij de starttoren gepubliceerd. 

9.2  De lengte van de baan is zodanig, dat de streeftijd van ongeveer 35-40 minuten voor de eerste boot per 

wedstrijd wordt gehaald. Afwijkingen van deze tijd zijn geen grond voor verhaal. 

 

10  SCOREN 

10.1  Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 (RvW) is van toepassing.  

10.2  Indien 4 of méér wedstrijden zijn voltooid, wordt het slechtste resultaat afgetrokken. Dit wijzigt regel A2 (RvW). 

 

11  OFFICIELE SCHEPEN 

Officiële schepen zijn herkenbaar aan een vlag met rescue - of een vlag met V6 aanduiding. 

12  LIGPLAATSEN 

Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal liggen. 

 

13  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. 

 

14  PRIJZEN 

 In iedere groep worden prijzen uitgereikt. Per 3 inschrijvingen is er een prijs, met een maximum van 10.  

 

15  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. 

 

16  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. 

 

17  OVERIGE INFORMATIE 

 

Parkeren:  bij aankomst op het terrein zullen er “verkeersregelaars” aanwezig zijn om aanwijzingen te 

geven voor het parkeren van de auto’s.  

Honden:  Het terrein van de GWV Vrijbuiter is niet toegankelijk voor honden. 

 

Voor overige informatie kan contact worden opgenomen met:   

 

jeugdzeilen@gwvdevrijbuiter.nl 

mailto:jeugdzeilen@gwvdevrijbuiter.nl

