Lelystad Haven Wintercup 2021-2022
Winterwedstrijden vanuit Lelystad-Haven

AANKONDIGING
Watersportvereniging Lelystad Haven (WSVLH) nodigt u van harte uit voor de Lelystad Haven Wintercup.
Op onze website (www.wsvlelystadhaven.nl) kunt u heel snel en eenvoudig inschrijven.
DE REGELS
• De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
• De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.
• De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.
• De World Sailing Offshore Special Regulations categorie 4 zijn van toepassing.
• In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.
DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
• De wedstrijden kunnen zowel full crew als doublehanded worden gevaren.
• Wisselen tussen doublehanded en vol bemand meedoen per wedstrijddag is mogelijk.
• Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op
www.wsvlelystadhaven.nl én het vereiste inschrijfgeld over te maken.
INSCHRIJFGELD
• Het inschrijfgeld per schip voor de gehele serie (5 wedstrijden) bedraagt 75 euro.
• Indien de deelnemer ervoor kiest om het schip ook in de jachthaven te laten liggen (winterligplaats) gedurende het
winterseizoen wordt er een korting van 50% op het liggeld gegeven door jachthaven Lelystad Haven. Voorwaarde is
wel dat minimaal aan alle wedstrijddagen minus 1 wordt meegedaan.
• Het inschrijfgeld dient uiterlijk vóór 06 november te worden overgemaakt op:
Rekening: NL89INGB0009309545, ten name van: Watersport Vereniging Lelystadhaven,
onder vermelding van WSVLH-WC 21-22 en ‘Scheepsnaam’.
• Door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier verplicht men zich tot het betalen van de
inschrijfgelden binnen de geldende betalingstermijn én gaat men akkoord met de Verklaring van
Verantwoordelijkheid.
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
De data en locatie van de wedstrijddagen zijn:

•
•
•
•

14 of 28 november
12 of 19 december
09 of 23 januari
13 of 27 februari
13 en 27 maart

•
We sterven ernaar om 5 te varen wedstrijden, dit kan betekenen dat er twee data in de maand gebruikt worden.
Palaver is digitaal via de appgroep of een digitaal mededelingenbord
De wedstrijden worden gezeild op het Markermeer vanuit Jachthaven Lelystad Haven.
Soort wedstrijden:
• Of meerdere korte baan wedstrijden per dag worden gestart; ( max wind tot 17 knts wind. Bron KNMI)
• Of een enkele lange baan wedstrijd per dag wordt gestart. ( max wind tot 24 knts wind. Bron KNMI)
• Welke wedstrijdsoort er wordt gevaren wordt op het palaver van de betreffende dag bekend gemaakt
• Er worden ten minste 3x korte baan wedstrijden georganiseerd.
• Het 1e waarschuwingssein is bij korte baan om 11:00 uur en bij lange baan om 10:30 uur.
• Er wordt geen waarschuwingssein gegeven na 15:15 uur.
• de (dag)uitslag wordt digitaal bekend worden gemaakt.

Mede mogelijk gemaakt door :

Lelystad Haven Wintercup 2021-2022
Winterwedstrijden vanuit Lelystad-Haven

AANKONDIGING
Bij minder dan 5 boten aangemeld voor een wedstrijddag, via de WhatsApp groep ‘WSVLH Wintercup 2020-21 kan het
wedstrijdcomité besluiten de wedstrijddag af te gelasten.
SOCIAAL PROGRAMMA
Na de wedstrijden is er een borrel (op eigen kosten) in PortSide.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vanaf 01 november 2021 beschikbaar via www.wsvlelystadhaven.nl
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.
• Voor radiocommunicatie zal VHF kanaal 72 worden gebruikt. Ook kunnen mededelingen met betrekking tot de
wedstrijd via deze kanalen worden gedaan. Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wedstrijdseinen en
het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal.
• Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet de wedstrijdleiding zo snel mogelijk op de hoogte brengen via VHF
kanaal 72. Wordt dit niet gedaan dan kan door de wedstrijdleiding, zonder verhoor een DSQ worden gegeven. Dit
wijzigt RvW A4 en A5.
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.
VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000
per evenement of het equivalent daarvan.
VEILIGHEID
• Op grond van veiligheidsoverwegingen is deelname voor solo zeilen uitgesloten.
• Op grond van veiligheidsoverwegingen is er een aangepaste maximale wind per wedstrijdsoort
• Op grond van veiligheidsoverwegingen is deelname van open boten uitgesloten. Dit geldt ook voor boten die vallen
binnen de in Nederland erkende klasse ‘Sportboten’.
• Op grond van wet- en regelgeving rondom Corona / Covid-19 kan het programma en de manier van deelname
veranderen. Deelnemers zijn verplicht zich hieraan te conformeren.
NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
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 evenementlocatie zijn gemaakt
vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.
ALGEMENE INFORMATIE
Telefoonnummers
Jachthaven Lelystad Haven

0320 – 26 03 26

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan uw mail aan info@wsvlh.nl
Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.
@WSV_LH
@WSVLH
WSV Lelystadhaven

Mede mogelijk gemaakt door :

