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Aankondiging 
voor het  

Nederlands Kampioenschap 
In de Vrijheid klasse 

georganiseerd door Comité Alkmaardermeer 
 onder auspiciën van het Watersportverbond 

van 4 tot en met 6 september2020  
op het Alkmaardermeer, locatie ARZV  

 
______________________________________________________________________________________ 
[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. 
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is. 
[SP] geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een standaard straf mag opleggen  
 
1 DE REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
.  
1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing. 
 
1.3 Regels die worden gewijzigd: De wijzigingen kunnen kleine wijzigingen in de RvW bevatten en 

zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. 
 
1.4 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.  
 
  
2 RECLAME 
 

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

 Als deze regel wordt overtreden is World Sailing Regulation 20.9.2 van toepassing. 
 
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse: Vrijheid. 
 
3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 30 augustus 2020 via de onderstaande 

website: Het vereiste inschrijfgeld kan onder vermelding van klasse en zeilnummer worden 
overgemaakt, zoals aangegeven op de site van de klassenorganisatie. 

 
 
4 INSCHRIJFGELD 
 
4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 
 

Klasse  Inschrijfgeld 
 

Vrijheid  € 75,00  Inschrijven: www.vrijheid.org 
 
 
5 KWALIFICATIES EN FINALES 
 

Er zullen geen kwalificatie wedstrijden worden gevaren. 
 

  

http://www.vrijheid.org/
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6 PROGRAMMA  
 
6.1 Registratie: 
 
 Vrijdag 4 september van 08:00 tot 10:00. 
 
6.2 Controle op uitrusting en evenement meting: donderdag 3 september 18:00 – 22:00 uur en vrijdag 

van 08:15 tot 09:15. 
 
6.3 Data van de wedstrijden: 
 
  

Datum 3 september 4 september 5 september 6 september 

Vrijheid Meting 18:00 – 
22:00 

Tot 10:00 registratie. 
Meting 08:15-09:15. 
10:30 Skippersmeeting 
12:00 waarschuwingssein 
race 1, 3 races  

4 races 
1e 
waarschuwingssein 
10:00 

3 races 
1e 
waarschuwingssein 
10:00 

 
 
6.4 Aantal wedstrijden: 
 

Klasse  Aantal   Wedstrijden per dag 
 
 Vrijheid  10 wedstrijden  Vrijdag  4 september 3 wedstrijden, 
      Zaterdag 5 september 4 wedstrijden 
      Zondag  6 september 3 wedstrijden 
  
6.5 Op zaterdag 5 september zal na 16:00 geen waarschuwingssein meer gegeven worden. 

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:00. 
 
 
7  METING 
 
 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen. 
 Voor de Vrijheid klasse wordt een controle meting gehouden op vrijdag 4 september. 
 In aanvulling hierop kunnen uitrusting controles worden uitgevoerd.  
 
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 1 september op www.alkmaardermeer.nl en vanaf 
vrijdag 4 september 08:00 bij de informatie op de ARZV. 

 
 
9   LOCATIE  
 
9.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: ARZV, Klaas Hoornlaan 1, 1921 BM te 

Akersloot. Tel. Havenmeester: 0251313920 voor wedstrijdzaken: Frouk Segaar 0651643994. 
  
9.2 Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild. 
 
9.3 De wedstrijdbaan zal worden uitgezet op het Alkmaardermeer. 
 
 
10 BANEN 
 

Gevaren wordt op driehoeks banen, waarbij de finish in de wind zal liggen. 
De target time bedraagt 45 minuten. 

 

http://www.alkmaardermeer.nl/
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11 RESERVE  
 
 
12 SCOREN 
 
12.1 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.  
 
12.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 

van zijn wedstrijdscores.   
(b) Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
(c) Wanneer 9, of 10, wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores. 
 
 
13  HULPSCHEPEN 
 

Hulpschepen moeten kenbaar zijn door het voeren van een RC vlag. 
 
 
14  LIGPLAATSEN 
 

Boten moeten op de hun toegewezen plaats liggen. 
 
 
15  BIJZONDERE BEPALINGEN 

De regels rond de Covid-19 verordeningen van de Veiligheid regio, de speciale haven bepalingen en 
de aanwijzingen van het bestuur, de havenmeester (of zijn vervanger) en de beheerder van de Roef, 
dienen strikt opgevolgd te worden. 

 
 
16 RESERVE 
 
 
17 RADIOCOMMUNICATIE 
 

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

 
18 PRIJZEN 
 

Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Nederlands Kampioen en 
ontvangen de bijbehorende medaille(s) van het Watersportverbond. 
De verantwoordelijk persoon en diens bemanning van de winnende boot verkrijgen de Blauwe 
Kampioenswimpel van het Watersportverbond. 
Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens 
medaille(s) van het Watersportverbond. 
 
Voor de 1e t/m de 5e plaats zijn andere prijzen beschikbaar. 

  
 
19 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. 
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20 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. 
 
 

21 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 evenement locatie zijn gemaakt vanaf 
 de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 
 
 
22 OVERIGE INFORMATIE 
 

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Vrijheid klasse: www.vrijheid.org 
Op zaterdagavond 5 september zal de mogelijkheid zijn deel te nemen aan een 
gemeenschappelijke maaltijd.  
Op het terrein van de jachthaven is het mogelijk te kamperen. Plaatsen in overleg met de 
havenmeester Roel Beuse of zijn vervanger(s). 
Alle aanwijzingen van de havenmeester(s), hun vervanger(s) en van de beheerder van bar en 
clubhuis, alsmede de instructies t.a.v covid-19, aangegeven op de jachthaven, dienen strikt 
opgevolgd te worden. 

 
 
Aanhangsel A: De plaats van de haven 
 
Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden 
 
Aanhangsel C: De banen 
 

http://www.vrijheid.org/

