Open Benelux Kampioenschap 2014
J 80 eenheidsklasse
8 & 9 november
Notice of Race v2
Locatie
Grevelingen meer (nabij Port Zelande) Nederland.
Wedstrijdorganisatie
Wedstrijdcomité GrevelingenCup & J80 klasse organisatie

1. DE REGELS
1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen.

1.2

De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.

1.3

Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen’ is van toepassing.

1.4

In de wedstrijdbepalingen zal een aantal wijzigingen van de RvW worden opgenomen.
Deze wijzigingen hebben met name betrekking op wedstrijdseinen, scoren, tijdslimieten en de
wedstrijdverklaring.

1.5

Voor alle wedstrijden moeten de boten voldoen aan Offshore Special Regulations category 5
(Appendix J), evenals de klassenvoorschriften van de J80.

1.6

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

3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor de J80 klasse.

3.2
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door een email te sturen naar
ericdezeiler@yahoo.com.
3.3

3.4

De volgende bescheiden dienen bij de inschrijving te worden overlegd:



kopie van de geldige meetbrief of registratie middels www.j80measurement.com



ondertekende kopie van het inschrijfformulier



ingevulde bemanningslijst



kopie polisblad verzekering (alleen Nederlands of Engels)

De volledige inschrijving moet uiterlijk 8 november 2014 in bezit zijn van het
wedstrijdsecretariaat.
Na - inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd. (tarief niet leden)
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4. CLASSIFICATIE
De ISAF Classificatiecode van zeilers is van toepassing conform de klasseregels van de J80 klasse.

5. INSCHRIJFGELD
5.1
Optie 1, inschrijfgeld: 85 euro (inclusief 25euro klasse lidmaatschap) (alleen OBK deelnemer)
Optie 2, inschrijfgeld: 55 euro (inclusief 25euro klasse lidmaatschap) (OBK & Grevelingencup
deelnemer)
(Opmerking: Het inschrijfgeld voor een Grevelingencup deelnemer is 30 euro lager omdat de zondag
onderdeel is van de Grevelingencup competitie)

5.2

Het inschrijfgeld dient voldaan te zijn middels overschrijving op bankrekening rekeningnummer
NL86RABO 0123 1769 64 ten name van B. Holsboer.
Contante betaling voor na-inschrijving is in uitzonderingsgevallen mogelijk in het Regatta
Office op vrijdag 7 november 2014 tijdens de aanmelding. ( pinnen is niet mogelijk )

5.3

In het geval dat de wedstrijden om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of
afgebroken moeten worden en er geen herstart plaatsvindt, zal er geen restitutie plaatsvinden
van het inschrijfgeld.

6. AANMELDING
6.1

Iedere schipper dient zich aan te melden bij het wedstrijdcomité op vrijdag 7 november 2014
tussen 20.00 uur en 22.00 uur in het Regatta Office.

6.2

Het wedstrijdsecretariaat zetelt in het Regatta Office, dat is gevestigd in “restaurant le
Bateau” te Marina Port Zelande.

7. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
7.1 Registratie:
Vrijdag 7 november 2014 van 20.00 uur tot 22.00
7.2 Meting en inspectie: (wanneer van toepassing)
Vrijdag 7 november 2014 van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 8 november 2014 van 8.00 uur tot 9.00 uur
7.3 Data en aantal van de wedstrijden:
8 november 2014 4 wedstrijden
9 november 2014 3 of meer wedstrijden
7.4 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag 8 november 2014 is rond
10uur.
De tijd voor het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd op zondag 9 november 2014 is rond 9.30
uur.

8 METING
8.1 Iedere boot moet een geldige meetbrief tonen of registratiebevestiging via
www.j80measurement.com
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In aanvulling hierop kunnen controles worden uitgevoerd.

9 WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar en te downloaden via www.grevelingencup.nl . Voorts zijn
de wedstrijdbepalingen tijdens de registratie te verkrijgen op het wedstrijdsecretariaat, zie bepaling
6.

10 LOCATIE
10.1 De wedstrijden zullen op het Grevelingen meer nabij Port Zelande worden gezeild.

11 BANEN
De wedstrijden worden gevaren op uitgelegde banen volgens het op en neer (upwind-downwind)
principe met een gate aan de benedenwindse ton. Meer gegevens over de baan zullen op de
briefing worden gegeven op de ochtend van de desbetreffende wedstrijddag.

12 RESERVE

13 SCOREN
13.1 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.
13.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer van 5 tot en met 7 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

14 HULPSCHEPEN
Hulpschepen zijn herkenbaar door een oranje vlag.

16 BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het
wedstrijdcomité.

17 DUIKUITRUSTING EN KUNSTSTOF BADEN
Onderwater ademhalingsapparatuur en kunststof baden of een equivalent daarvan mogen niet
worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde
van de wedstrijdserie.

18 RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen
die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.
VHF kanaal 72 is wel toegestaan om uit te luisteren.
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19 PRIJZEN
19.1 Er zijn 3 klassementsprijzen voor respectievelijk 1e, 2e en 3e plaats. De verantwoordelijke persoon
van de boot met het beste eindresultaat verwerft de titel “Nederlands kampioen 2014” in de J80
klasse.
19.2 Runner-up trofee voor het team dat voor het eerst deelneemt en de beste score heeft.
.

20 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit, de leden van het bestuur en de betrokken
commissieleden van de GrevelingenCup en de leden van het wedstrijdcomité accepteren geen
enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in
samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

21 VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van EURO 680.000,00 per evenement of het equivalent daarvan. Een kopie polisblad
verzekering bij inschrijving overleggen.

22 RECHT TOT GEBRUIK VAN NAAM EN PORTRET
Door deelname aan het Open Benelux Kampioenschap 2014 voor de J80 klasse geeft een
deelnemer de organisatie van dit kampioenschap het recht voor onbepaalde tijd, tot het onder hun
verantwoordelijkheid maken, gebruiken en van tijd tot tijd uitzenden of afbeelden van iedere
bewegende en stilstaande beelden en live opgenomen of gefilmde televisie en andere reproducties
van hem en haar tijdens het zogenaamde Open Benelux Kampioenschap 2014 voor de J80 klasse
en in iedere andere uitingen zonder uitzondering die verband houden met dit kampioenschap.

23 OVERIGE INFORMATIE
23.1 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:



Eric Hogervorst

ericdezeiler@yahoo.com 06 4125 4123



Bernard Holsboer

b.holsboer@gmail.com 06 12395264

einde
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