Aankondiging Spanker en Vrijheid
Klassenevenement Westeinderplassen 2 en 3 juni 2012

De Stichting Westeinder Zeilwedstrijden en de Nederlandse klassenorganisaties van de Spanker en
Vrijheid hebben het genoegen u uit te nodigen voor deelname aan het gezamenlijke
klassenevenement van beide klassen, te houden op 2 en 3 juni 2012 op de Grote Poel van de
Westeinder plassen te Aalsmeer.
De Grote Poel van de Westeinder plassen, gelegen op de scheiding van Noord- en Zuid Holland, is
naast het grootste binnenmeer van Nederland een uniek wedstrijdwater.
De Stichting Westeinder Zeil Wedstrijden is een samenwerkingsverband van zeven verenigingen,
waarvan er vier op de Westeinder plassen (Aalsmeer) en drie op de Nieuwe Meer (Amsterdam) hun
zetel hebben. Het evenement zal worden verzeild vanaf de Watersport Vereniging Aalsmeer.
De locatie van de Watersport Vereniging Aalsmeer is gelegen dichtbij het centrum van Aalsmeer en is
goed bereikbaar vanaf de snelweg. De haven ligt aan de kleine Poel, die via een doorgang aan de
overzijde van de haven toegang geeft tot het wedstrijdgebied op de grote Poel.
Het wedstrijdkantoor is gesitueerd op het terrein van:
Watersport Vereniging Aalsmeer
Uiterweg 155
1431 AD Aalsmeer
Tel. 0297-321133 (secretariaat)
Tel. 06 55566624 (havenmeester)

De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende instanties:
 De Stichting Westeinder Zeil Wedstrijden
 De klassenorganisaties van de Spanker klasse en Vrijheid klasse.

1

DE REGELS

1.1

De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW )
vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S, inclusief alle wijzigingen en de
bepalingen van het Watersportverbond daarbij, vormen de Lokale Wedstrijdbepalingen
inclusief de bijlagen (LWB) voor het evenement conform regel 90.2 RvW.

1.2

In de SWB dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:
o SWB regel 16.5 te wijzigen in: “Een lijst van boten, die op grond van bepaling 14.1
een erkenningformulier hebben ingevuld of op grond van bepaling 14.2 zijn gestraft op
grond van regel 42, zal worden getoond vóór de protesttijd limiet”.
o SWB regel 11.5 vervalt.

1.3

Comitéboten zijn herkenbaar aan de vlag van de Stichting Westeinder Zeilwedstrijden of aan
de naam van één van de aangesloten verenigingen op hun romp. Dit wijzigt regel 22.1 SWB.

2

RECLAME
Bootreclame moet in overeenstemming zijn met de klassenvoorschriften. Er mag van boten
geëist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de organiserende
autoriteit.

3

DEELNAMERECHT, INSCHRIJVING EN INSCHRIJFGELD

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor de Spanker klasse en de Vrijheid klasse.

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen tot een week voor het evenement inschrijven op de
websites van de desbetreffende klassenorganisatie.
Te laat ontvangen inschrijvingen kunnen om organisatorische redenen worden geweigerd.

3.3

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden bedraagt:
Voor de Spanker klasse:
Voor de Vrijheid klasse:

3.4

€ 30 per boot
€ 65 per boot

In het inschrijfgeld zijn begrepen;
- een ligplaats voor moederschip en wedstrijdboot;
- parkeren voor zowel de auto als de trailer;
- kranen (voor de Vrijheid klasse).


n.b. Om de kosten van het kranen voor de klassenorganisatie te beperken wordt de boten
met een hijs oog verzocht gebruik te maken van de kleine kraan.

3.5

Voor inschrijving en kosten van een ontbijt, lunches en de barbecue op zaterdag wordt
verwezen naar de website van de beide klassenorganisaties.

3.6

Het inschrijfgeld dient rechtstreeks naar de klassenorganisatie te worden overgemaakt.
Betalingen voor de maaltijd dienen contant te worden voldaan bij de registratie. Pinnen of
chippen is niet mogelijk.

4

REGISTRATIE, METING, PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

4.1

Registratie:
De registratie van deelnemers vindt plaats op het wedstrijdkantoor, wat zich bevindt tegenover
het clubhuis van de Watersport Vereniging Aalsmeer, op vrijdag 1 juni tussen 19.00 uur en
20.00 uur en op zaterdag 2 juni vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur. Deelnemers dienen bij registratie
hun wedstrijdlicentie te tonen.
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4.2

Meting:
Deelnemers dienen bij registratie een geldig meetcertificaat te tonen. Boten en hun
bemanning kunnen tijdens de wedstrijden worden geïnspecteerd.

4.3

Wedstrijdprogramma:
Datum

1e waarschuwingssein

2 juni
3 juni

aantal wedstrijden gepland

10.55 uur
09.55 uur

3
3

Het waarschuwingssein voor de races 2, 3, 5 en 6 wordt zo spoedig mogelijk na de finish van
de laatste boot in de voorafgaande race gegeven, met dien verstande dat tussen de
wedstrijden door een lunchpauze is gepland. De lunch wordt zo mogelijk op het starteiland
genuttigd.
Op de zaterdag wordt na 16.00 uur geen waarschuwingssein meer gegeven; op zondag wordt
na 15.00 uur geen waarschuwingssein meer gegeven.


n.b. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om bij een windsnelheid van ten
minste 25 knopen geen wedstrijd te laten varen door de Vrijheid klasse.

De beoogde startvolgorde is: eerst de Spanker klasse en daarna de Vrijheid klasse.

5

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld bij de registratie.

6

WEDSTRIJDGEBIED EN BANEN

6.1

Het wedstrijdgebied bevindt zich op de Grote Poel van de Westeinder plassen.
Onder normale omstandigheden dienen de deelnemers rekening te houden met een vaartijd
van ongeveer een half uur naar het startgebied op de Grote Poel.

6.2

De te zeilen baan is een trapeziumbaan met benedenwindse finish.
De streeftijd is ca. 50 minuten per wedstrijd.

7

SCOREN

7.1

Eén wedstrijd moet zijn voltooid om de serie geldig te maken.

7.2.1

Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores.
Wanneer 5 of 6 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn
wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

7.2.2

7.3

Het Lage Punt Systeem is van toepassing.

8

LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven ligplaats nemen.

9

PRIJZEN
De prijzen worden beschikbaar gesteld door de klassenorganisaties.
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10

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in noodgevallen is het een boot niet toegestaan om tijdens het wedstrijdzeilen
radiosignalen te ontvangen of uit te zenden die niet beschikbaar zijn voor alle boten. Deze
beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons e.d.

11

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.

12

MEDEDELINGEN VAN HUISHOUDELIJKE AARD

12.1

Parkeren: Op de Uiterweg geldt een parkeerverbod. U kunt uw auto en trailer gratis parkeren
op de terreinen welke zijn aangegeven met bordjes in de directe omgeving van de haven of op
aanwijzing van de havenmeester en vrijwilligers van de Watersport Vereniging Aalsmeer. De
trailers hebben hun plek op het terrein van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Volg de
aanwijzingen op van het havenpersoneel.

12.2

Accommodatie kunt u regelen via de;
VVV Aalsmeer / Boekhuis Aalsmeer
Zijdstraat 12
1431 EC Aalsmeer
www.boekhuisaalsmeer.nl

12.3

Kampeerregels: Aan hen die op het terrein van de Watersport Vereniging Aalsmeer met tent
of camper te gast zijn zal bij de registratie een exemplaar van de kampeerregels worden
overhandigd. Deze regels bevatten vanzelfsprekende voorschriften om het terrein netjes te
houden en geen overlast voor de omgeving te bezorgen.

12.4

Deelname aan het evenement geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
De Watersport Vereniging Aalsmeer, noch enig ander bij de organisatie van de wedstrijden
betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood
en / of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens
of na het evenement.

13

SOCIAAL PROGRAMMA
Zowel op zaterdag als op zondag is er een lunchpauze gepland. U kunt voor € 6 per persoon
een lunch laten verzorgen.
Op zaterdag 2 juni wordt een barbecue georganiseerd. De kosten daarvoor bedragen € 16,50
per persoon.

11

INFORMATIE
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de wedstrijdcommissaris van uw
klassenorganisatie, of met een van de onderstaande personen:
Wedstrijdzaken:
John Borsboom (wedstrijdcommissaris Stichting Westeinder Zeilwedstrijden)
Tel. 06 29083444 (niet tijdens kantooruren)
e-mail; wedstrijdcommissariswzw@stichtingwzw.nl

Haven:
Marjolein Vrijman (havenmeester Watersport Vereniging Aalsmeer)
Tel: 06-555 666 24
Overige zaken: de vertegenwoordiger van uw klassenorganisatie.
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