
AANKONDIGING

“Tweedaagse van Zandvoort”

met op zaterdag de “NAM-REM Race”

Georganiseerd door de Watersportvereniging Zandvoort

Op 27 en 28 augustus 2022, te Zandvoort

1. DE REGELS

1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.
1.2 De Aanvullende Wedstrijdbepalingen van de “Tweedaagse van Zandvoort” en de “NAM-REM  Race 2022” zijn van

toepassing.
1.3 Voor de deelnemers aan het gelijktijdige Formule 18 Klasse Event zijn tevens de betreffende Class Rules van

toepassing. In geval van strijdigheid tussen klassenregels en de regels in RvW, en/of AWB, zijn deze laatste twee
altijd “leading”.

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

2. RECLAME

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

3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1 Inschrijving staat open voor “beachable multihulls‟ met een geldige Texel Rating.
3.2 De minimum leeftijd voor deelnemers aan het evenement is 12jaar. (Uitzonderingen alleen in overleg met WC)
3.3 Deelnamegerechtigde boten kunnen voorinschrijven t/m 25 augustus 2022: WVZandvoort.nl

4 CLASSIFICATIE

Op basis van Texel Rating wordt er in 2 open klassen gevaren:

● boten met Texel Rating t/m 107,
● boten met Texel Rating groter dan 107.

5 INSCHRIJFGELD

5.1 Het inschrijfgeld voor het “Tweedaagse van Zandvoort” bedraagt:

● € 35,= voor een twee-mans boot (+ € 20,= borg startbewijs/afmelden),
● € 25,= voor een één-mans boot (+ € 20,= borg startbewijs/afmelden),

5.2 De entreegelden zijn inclusief : deelname “NAM-REM Race”, de wedstrijden op zondag. Het diner op zaterdag à 15
euro p.p. is hierbij  niet inbegrepen.

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1 De Registratie:  zaterdag 27 augustus 2022 van 08:00 tot 11:00 uur.
6.2 Briefing zaterdag 11:00 uur, briefing zondag 10:15 uur.
6.3 Geplande waarschuwingssein zaterdag 27 augustus 2022: 11:55 uur.
6.4 Alle klassen starten zaterdag in 1 startgroep.

6.5 Geplande 1e waarschuwingssein zondag 28 augustus 2022:  10:55 uur.

6.6 Geplande aantal races zondag: 3 (back tot back).
6.7 Zondag wordt er in 2 startgroepen gestart:

● 1e startgroep TR t/m 107,
● 2e startgroep TR > 107.

6.8 Zondag zal er na 15:00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.
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7 METING EN CONTROLES

7.1 Er kan ter plekke niet gemeten worden. In geval van twijfel bij het wedstrijdcomité over de Texel Rating van een
boot, moet de deelnemer bij inschrijving een actuele en geldige meetbrief kunnen tonen van zowel de boot als
de te gebruiken tuigage. Indien dit niet mogelijk is, zal het wedstrijdcomité de TR bepalen. Hierop is geen verzoek
om verhaal mogelijk.

7.2 Voor F18  zeilers die deelnemen aan het F18-klassenevenement kan er bij de inschrijving een extra registratie
(weging, meting, controle, etc.) nodig zijn waar deelnemers aan de eisen en verplichtingen zoals vermeld in de
klasse-reglementen moeten kunnen voldoen.

8 WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 15 augustus 2022 op de website van de WVZ. Op de wedstrijddag zelf
zullen de wedstrijdbepalingen eveneens vanaf 08:00 uur aan de inschrijfbalie van het Regatta Office beschikbaar  zijn.

9 LOCATIE

9.1 Clubhuis Watersportvereniging Zandvoort Boulevard
Paulusloot 1Z
2042AD Zandvoort
(Let op, dit is geen postadres)
Telefoon 023 - 571 52 51 (alleen in het weekend)

9.2 Appendix A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie gevaren wordt.
9.3 Appendix B toont de plaats van het wedstrijdgebied waar zaterdag de “NAM-REM Race” gestart en  gefinisht

wordt en waar zondag de korte baan wedstrijden gevaren zullen worden.

10 BANEN

10.1 Zaterdag 27 augustus 2022: “NAM-REM  Race“, long distance traject.
10.2 Alle boten met een Texel Rating >107 zullen tijdens de “NAM-REM Race”mogelijk  een verkort parcours afleggen.
10.3 De definitieve route zal tijdens de briefing bekend gemaakt worden (preview op de WVZ-Zandvoort.nl

beschikbaar).
10.4 Zondag 28 augustus: korte baan wedstrijden (Loef-, Lij-baan), op de Noordzee vóór het clubgebouw van de

Watersportvereniging Zandvoort. De exacte locatie zal op de dag zelf, op het mededelingenbord worden
aangegeven

11 STRAFSYSTEEM

11.1 Regel 44.1 is voor alle deelnemers veranderd. De “twee-ronden straf” volgens RvW 44.1 en 44.2 is van toepassing,
met dien verstande, dat maar één ronde, inclusief één maal overstag gaan en één gijp, vereist is.

11.2 RvW regel 44.3 is niet van toepassing.

12 SCOREN

12.1 Minimaal 2 wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie voor het “Tweedaagse van Zandvoort ” geldig te maken.
12.2 Wanneer er 4 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de serie score van een boot het totaal zijn van de

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
12.3 Het resultaat van de “NAM-REM Race” van zaterdag, is in de bepaling van de seriescore NIET aftrekbaar.

13 HULPSCHEPEN

13.1 Alle officiële hulpschepen zullen herkenbaar zijn middels een rood/witte streamer.
13.2 Alle overige hulpschepen hebben tevens een “N”-vlag (“N”-vlag getoond betekent “alle wedstrijden zijn

afgebroken”) aan boord om na beslissing en op commando van wedstrijdcomité te kunnen tonen.
13.3 Om de veiligheid tijdens de NAM-REM  Race op het water te bewaken zullen er div.  boten van  de KNRM’s en de

Reddingsmaatschappijen uit Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk en Katwijk  op het water zijn.
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14 LIGPLAATSEN, AAN- EN AFVOER VAN BOTEN
14.1 Aanvoer  boten: Vrijdag:  16:00 - 20:00 uur

Zaterdag:  08:00 - 10:30 uur
Afvoer boten: Zaterdag:  Na prijsuitreiking “NAM-REM Race”

Zondag   :  Na prijsuitreiking “Tweedaagse van Zandvoort 2022”
14.2 Eigen auto’s zijn op het strand niet toegestaan.
14.3 De trailers zullen alleen door WVZ tractoren van en naar hun stallingplek op het strand gereden worden.
14.4 Bij aankomst op de boulebard thv de WVZ (strandafgang 1Z), kun je je trailer afkpppelen, mocht de trekker de

boot niet gelijk kunnen meenemen dan wordt de trailer en boot tijdelijk op het wandelpad neergezet. Je kunt je
auto het beste parkeren op parkeerterrein Zuid.

14.5 De boten dienen na het zeilen verankerd te zijn d.m.v. 2 “grondankers”.
14.6 Verdere aanwijzingen van de WVZ Havencommissaris dienen te allen tijde worden opgevolgd.

15 RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot nog radiosignalen uitzenden noch ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle
boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

16 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
16.1 Op het water dienen de deelnemende boten minimaal voorzien te zijn van de volgende uitrusting:

● een kompas (op zaterdag verplicht, op zondag advies),
● per boot één peddel (op zaterdag verplicht, op zondag advies),
● een richtlijn (minimale diameter 8 mm., beide dagen verplicht),
● een sleeplijn minimale  diameter 6 mm en minimaal 10 meter lang (op zaterdag verplicht, zondag advies).

16.2 Iedere deelnemer zal op het water dragen (op beide dagen verplicht):

● een wet- of drysuit,
● een zwemvest,
● minimaal één gekeurde nood flare en/of rooksignaal op zijn lichaam.

16.3 Identificatie:

● Bij de inschrijving zal een identificatie teken (streamer) verstrekt worden dat gedurende het gehele
evenement conform de instructies aan het grootzeil bevestigd moet zijn.

17 PRIJZEN

17.1 Prijzen voor de  “NAM-REM Race” (alleen zaterdag) zullen als volgt worden toegekend:
● Line honours (reglementair gefinisht klasse TR  t/m 107),
● 1e, 2e en 3e plaats per open klasse.
● Bij voldoende deelname worden er extra prijzen uitgereikt voor afzonderlijke klasse

17.2 Voor het “Tweedaagse van Zandvoort” (klassement) worden als volgt prijzen toegekend:  1e, 2e en 3e plaats per
open klasse.

18 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, besluit om wedstrijd te zeilen. De
organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

19 VERZEKERING

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

20 ACCOMODATIE

Overnachten kan (ter bewaking van de boot) op het strand op het terrein van de WVZ in een zelf meegebrachte tent
(s.v.p. niet te groot). Voor het plaatsen van tenten dient men te allen tijde aanwijzingen van de Havencommissaris op
te volgen. Douches en toiletten blijven ‘s nachts beschikbaar.
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21 INFORMATION

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de Watersportvereniging Zandvoort:
E-mail: Regattaoffice@wvzandvoort.nl Website: WVZandvoort.nl

Contactpersonen:  Elja Boxman (Sportcommissaris):  0 6  45670311

Karin Paul -  Kelder (Regatta Office): 06 236 689 90

Wedstrijdgebied waar zaterdag de “NAM-REM Race” gestart en gefinisht wordt en waar zondag de korte baanwedstrijden
gevaren zullen worden. De exacte locatie zal op het mededelingenboard worden aangegeven.
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