Aankondiging Haringrace georganiseerd door Jachtclub Veere
op zondag 3 juli 2022
De aanduiding ‘[NP]’ in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren voor het overtreden
van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a).
De aanduiding ‘[NP]’ geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is .
De aanduiding ‘[SP]’ geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een standaard straf mag opleggen.

1

REGELS

1.1

Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(RvW).

1.2

De volgende Regels worden als volgt gewijzigd: 35, 40.2, 60.1(a), 62.1(a), 75.1, A5 en A10. De
wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen
kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

1.3

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

2

WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 1 juni 2022 op www.haringrace.nl.

3

COMMUNICATIE

3.1

Het online officiële mededelingen bord staat op www.haringrace.nl.

3.2

[DP] Op het water zal het wedstrijdcomité als service mededelingen kunnen doen via VHF radio. Het
kanaal zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen.

3.3

[DP] Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden
noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten.

4

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1

Het evenement is uitgeschreven voor alle boten met een geldig SW certificaat.

4.2

Het SW handicap systeem is van toepassing op alle boten in de klasse SW 1 en SW 2.

4.3

Klassen zijn als volgt gedefinieerd:
SW 1

SW handicap

SW < 100

SW 2

SW handicap

SW ≥ 100

4.4

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door online registratie vóór 3 juli 2022 op
www.haringrace.nl.

4.5

Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle
inschrijvingsvoorwaarden voldoen.
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4.6

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
melden bij het wedstrijdcomité op 3 juli 2022 om 10:00 uur in de sociëteit van Jachtclub Veere en ter
plaatse het inschrijfformulier invullen en alle benodigde gegevens aanleveren voor het bepalen van
de SW handicap.

5

INSCHRIJFGELD

5.1

Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

6

BEPERKINGEN OP BEMANNING
NVT.

7

RECLAME

7.1

Er kan van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de
Organiserende Autoriteit.

8

KWALIFICATIESERIES EN FINALESERIES
NVT.

9

PROGRAMMA

9.1

Registratie:
Datum
3 juli 2022

9.2

van
10:00

tot
11:00

Data van de wedstrijden en het aantal wedstrijden:
Datum
3 juli 2022

SW 1
1 wedstrijd

SW 2
1 wedstrijd

9.3

De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 11:55 uur.

9.4

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

10

CONTROLE OP UITRUSTING

10.1

Iedere schipper moet alle benodigde gegevens voor het bepalen van de SW handicap bij inschrijving
beschikbaar stellen. Optioneel kan ook een geldige ORC meetbrief beschikbaar worden gesteld.

10.2

Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden.

11

KLEDING EN UITRUSTING

11.1

RvW 40.1 is van toepassing.

11.2

Wanneer een deelnemer zich op het water bevind, is het dragen van een pers oonlijk drijfmiddel
verplicht. Dit wijzigt RvW 40.2.

Aankondiging Haringrace 2022 Jachtclub Veere

20 februari 2022

12

LOCATIE

12.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Kaai 14, 4351 AA Veere.
Telefoonnummer wedstrijdcomité: 0118 - 236118.

12.2

Aankondiging Addendum A toont de plattegrond van de evenement locatie.

12.3

Aankondiging Addendum B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.

13

BANEN

13.1

De te zeilen baan is een baan rond een aantal opgegeven merktekens op het Veerse Meer.

13.2

De baan, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk
merkteken moet worden gehouden wordt uiterlijk op de wedstrijddag om 10:00 uur bekend gemaakt
op het wedstrijdkantoor en op www.haringrace.nl.

14

STRAFSYSTEEM

14.1

In afwijking van RvW A5 kan het wedstrijdcomité van te vroeg gestarte boten, die in gebreke blijven
reglementair te starten, de gezeilde tijd met 5% te verhogen in plaats van deze boten in de uitslaglijst
te vermelden als OCS.

15

SCOREN

15.1

RvW 90.3(e) is van toepassing.

15.2

De wedstrijdscores van de klassen SW 1 en SW 2 zijn gebaseerd op de SW factor. Op basis van het
inschrijfformulier wordt de SW factor door de wedstrijdleiding vastgesteld.

15.3

Aanpassingen aan een jacht of open boot die invloed hebben of de SW factor dienen onverwijld
schriftelijk aan de wedstrijdleiding te worden medegedeeld op straffe van uitsluiting.

16

[DP] VAARTUIGEN VAN ONDERSTEUNENDE PERSONEN

16.1

Vaartuigen van ondersteunende personen moeten kenbaar zijn door het voeren van de clubvlag van
Jachtclub Veere.

17

GECHARTERDE OF GELEENDE BOTEN
NVT.

18

LIGPLAATSEN

18.1

Indien er voor en/of na de wedstrijd een ligplaats in de haven is gewenst, dient dit vooraf met de
havenmeester te worden opgenomen. Boten dienen op de hun door de havenmeester toegewezen
plaats te liggen.

19

[DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
NVT.

20

[DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
NVT.
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21

DATA PROTECTIE

21.1

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 evenement locatie zijn gemaakt vanaf
de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22

RISICOVERKLARING

22.1

RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een
wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.
Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een
gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe
zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de
boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en
vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport
is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of
andere oorzaken.

22.2

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.

23

VERZEKERING

23.1

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

24

PRIJZEN

24.1

Klasse
SW 1:
SW 2:

Aantal prijzen
3 prijzen
3 prijzen

Overige prijzen
Line honours: André Nelis prijs
25

OVERIGE INFORMATIE

25.1

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met het wedstrijdcomité via
wedstrijden@jachtclubveere.nl.

Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement
Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied
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Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement

Adres havenkantoor: Kaai 14, 4351 AA Veere.
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Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied
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