Wedstrijdbepalingen
CHAMPAGNE KREEFT EN OESTER RACE 2016
Voor: IRC, ORC-Club, ORC TwoHanded, ongemeten boten en multihulls
Georganiseerd door The Marketing & Event Factory in samenwerking met IAYC (Amsterdam International
Yacht Club) en met medewerking van Jachtclub Scheveningen en VVE Blankenberge
van 22 tot en met 25 juni 2016
Op de Noordzee tussen Scheveningen, Nederland en Blankenberge, België.

DEEL 1
1.
1.1.

Regels en reglementen
De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(RvW).
De boten moeten voldoen aan ISAF Offshore Special Regulations (OSR) 2016-2017, categorie 3 met life
raft.
Voor de ORC TwoHanded klasse geldt dat het gebruik van een stuurautomaat of
windvaanstuurinrichting is toegestaan. Dit wijzigt RvW 52.
Indien de organisatie een vlag of boegsticker verstrekt, moeten deelnemende boten die aan het
achterstag resp. op de boeg voeren.
Van zonsondergang tot zonsopgang dient de navigatie verlichting te worden getoond en zijn de
relevante regels van deel 2 van de RvW niet van toepassing. Dan gelden de ‘Internationale Bepalingen
ter Voorkoming van Aanvaring op Zee (deel B)’.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen aan deelnemers worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat geplaatst is in of
nabij het Regatta office te Scheveningen (in het Spuigat) en in Blankenberge op het bord dat is geplaatst
in het Club gebouw.

3.
3.1.

Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen en het schema van wedstrijden en startgroepen zullen
bekend gemaakt worden ten minste 2 uur vóór de eerste start van de wedstrijd/etappe op de dag dat
deze van kracht wordt.

4.
4.1.
4.2.

Seinen op de wal
Seinen op de wal in Nederland en Belgie worden getoond aan de vlaggenmast bij het regatta office.
Vlag OW met twee geluidsignalen betekent: De wedstrijd is uitgesteld. In afwijking van de
Wedstrijdseinen (RvW) wordt “1 minuut“ vervangen door “niet minder dan 60 minuten nadat OW is
weggenomen”.

5.
5.1.

Wedstrijdschema.
Schema 2016:
Woensdag
22/23 juni
:
1e etappe:
Scheveningen - Blankenberge
Vrijdag
24 juni
:
2e etappe:
Blankenberge - Scheveningen
Starttijden:
Voor 22 juni te Scheveningen:
Tussen 23.30 uur en 24.00 uur. Boten die na 24.00 uur starten krijgen als starttijd 24.00 uur
Voor 24 juni te Blankenberge:
Tussen 13.30 en 14.00 uur. Boten die na 14.00 uur starten krijgen als starttijd 14.00 uur



5.2.

5.3.

5.4.

De wedstrijdleiding kan besluiten tot uitstel en/of afgelasting o.a. indien de (voorspelde)
weeromstandigheden daartoe aanleiding geven (windkracht 6 Beaufort of hoger). De wedstrijdleiding
zal hierover communiceren tijdens de briefings op woensdag en/of vrijdag.
Indien de wedstrijd tot een later tijdstip of datum wordt uitgesteld, zullen de nieuwe datum en
starttijd(en) in overeenstemming met wedstrijdbepaling 3 op het mededelingenbord worden bekend
gemaakt.

6.

Reserve

7.
7.1.
7.2.

Wedstrijd- en Startgebied
Het wedstrijdgebied is de Noordzee.
De omgeving van het startgebied bij Scheveningen is aangegeven in Bijlage A van deze
wedstrijdbepalingen en de omgeving van het startgebied bij Blankenberge is aangegeven in Bijlage B van
deze wedstrijdbepalingen.

8.
8.1.

Baan
De te zeilen baan, alsmede de volgorde, waarin de merktekens moeten worden voorbij gevaren staan
vermeld in Bijlage C van deze wedstrijdbepalingen.

9.
9.1.

Merktekens
De merktekens van de baan, zijn beschreven in bijgaande Bijlage C van deze wedstrijdbepalingen. De
merktekens van de start- en finishlijn zijn beschreven in bijlage A en B.

10.
10.1.

Start
Start van de etappe Scheveningen Blankenberge (bijlage A):
Start op individuele basis tussen 23.30 en 24.00 uur op 22 juni 2016. Iedere boot noteert zelf het tijdstip
in uren, minuten en seconden van het in zuidelijke richting doorkruisen van de lijn SCH N - Drain E als
starttijdstip. Er is geen startschip. Men meldt zich bij vertrek uit de jachthaven volgens de normale
procedure op kanaal 21 bij de Verkeerscentrale. De positie van de startlijn is ook aangegeven in bijlage A
Start van de etappe Blankenberge Scheveningen (bijlage B):
Start op individuele basis tussen 13.30 en 14.00 uur op 24 juni 2016. Iedere boot noteert zelf het tijdstip
in uren, minuten en seconden van het in noordelijke richting doorkruisen van de lijn HBL – A als
starttijdstip. Er is geen startschip. De positie van de startlijn is ook aangegeven in bijlage B.
De exacte starttijd dient op de wedstrijdverklaring vermeld te worden inclusief de naam van het boven
en onderliggende schip.

10.2.

10.3.

11.
11.1.

11.2.
11.3.

Finish
Finish Blankenberge (bijlage B):
Iedere boot noteert zelf het tijdstip in uren, minuten en seconden van het in zuidelijke richting
doorkruisen van de lijn HBL - A als finish tijdstip. Er is geen finishschip. Schepen kunnen gewoon naar
binnen varen naar de haven aan de rechterhand, direct achter het havenkantoor. Eventueel is de
havenmeester bereikbaar op marifoonkanaal 23. Steiger 16 wordt het Regatta Office, adres:
Wenduinsesteenweg 4, Blankenberge. Tel +32 468148633
De finishtijden en, indien mogelijk, de namen van boten die direct voor en direct na u finishten worden
genoteerd op de wedstrijdverklaring. Bij gebrek aan andere informatie zullen boten die dit verzuimen
DNF worden.
Finish Scheveningen (bijlage A):
Iedere boot noteert zelf het tijdstip in uren, minuten en seconden van het in noordelijke richting
doorkruisen van de lijn SCH N – Drain E als finish tijdstip. Er is geen finishschip. Men meldt zich voor het
binnenvaren volgens de normale procedure op kanaal 21 bij de Verkeerscentrale Scheveningen.
De finishtijden en, indien mogelijk, de namen van boten die direct voor en direct na u finishten worden
genoteerd op de wedstrijdverklaring. Bij gebrek aan andere informatie zullen boten die dit verzuimen
DNF worden gescoord.

12.
12.1.

Strafsysteem
Bij een overtreding van een van de wedstrijdbepalingen 1.4, 6, 17.1 of van de bepalingen van Deel 2 kan
het protestcomité een afwijkende straf opleggen. Dit wijzigt RvW 64.1.

13.
13.1.

Wedstrijdverklaring
Boten dienen de verstrekte wedstrijdverklaringen bij te houden en binnen 60 minuten na aankomst in
zowel Blankenberge als in Scheveningen, of zodra het Regatta Office is geopend bij het wedstrijdcomité
in te leveren. De straf voor overtreding van deze bepaling zal worden bepaald door het Protest Comité.
Dit wijzigt RvW 64.1.
LET OP: het is van het grootste belang dat de wedstrijdverklaring volledig wordt ingevuld!

14.
14.1.
14.2.
14.3.

Tijdlimiet
Voor de finish in Blankenberge geldt als tijdlimiet 3 uur voor de start van de tweede etappe.
De finish in Scheveningen sluit op zaterdag 25 juni om 10:00 uur.
Boten die er niet in slagen te finishen binnen de tijdlimiet krijgen de score DNF (niet gefinisht). Dit
wijzigt RvW 35.

15.
15.1.

Protesten en verzoeken om verhaal
Protesten dienen te worden ingediend door middel van een protestformulier en zijn verkrijgbaar bij het
wedstrijdcomité. Zowel in Blankenberge als in Scheveningen dienen protesten ingeleverd te worden
binnen 60 minuten na aankomst.
Alle protesten zullen worden behandeld na de finish in Scheveningen.
Mededelingen betreffende protesten zullen in Scheveningen worden bekendgemaakt binnen 30
minuten na het verstrijken van de protesttijd om de boten te informeren over plaats en tijd van de
behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken.
In afwijking van RvW 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend
binnen een half uur na de mondelinge uitspraak.
RvW 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: op de laatste wedstrijddag kan een partij bij
een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek schriftelijk ontvangen is binnen 30
minuten na het verkrijgen van de uitspraak.
Scoren
De totaal uitslag wordt bepaald door de gecorrigeerde tijd van de cumulatieve gezeilde tijd van de twee
etappes. De gecorrigeerde tijd wordt berekend op basis van de volgende handicaps:
- ORC: time on time offshore single number
- IRC: TCC
- Double handed : time on time offshore;
- Ongemeten Klassen: SW time on time;
- Multi hulls: Texel rating
Tegen de door de organisatie vastgestelde SW en shorthanded rating kan niet geprotesteerd worden.
Bij gelijk resultaat is de uitslag van de laatste etappe doorslaggevend.

15.2.
15.3.

15.4.
15.5.

16.

16.1.
17.
17.1.

Vervanging van bemanning of uitrusting.
Vervanging van deelnemers en/of bemanning zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de wedstrijdleiding. Aanvragen om wijziging dienen uiterlijk op de dag van
de start, vóór 10.00 uur lokale tijd, te zijn ingediend.

18.
18.1.

Uitrusting- en metingcontroles
Het organiserende comité kan bij iedere boot en op ieder ogenblik voor of na de wedstrijden een
veiligheidsinspectie doen uitvoeren.
Het organiserende comité kan in geval van twijfel een controle van het schip aan de hand van de
meetbrief of de ‘eigenverklaring’ uitvoeren. Het protestcomité zal in een dergelijk geval beslissen welke
sanctie wordt opgelegd.

18.2.

19.
19.1.

Comitéschepen
Comitéschepen zijn herkenbaar aan een witte vlag met zwarte letters RC.

19.2.

Deelnemers dienen vrij te blijven van comitéboten en handelingen van laatstgenoemden kunnen geen
grond vormen voor verhaal.

20.
20.1.

Radio Communicatie
Terwijl een boot deelneemt aan de wedstrijd zal het noch radioverbindingen tot stand brengen, noch
radioberichten ontvangen, die niet voor alle boten beschikbaar zijn. Het gebruik van mobiele telefoons
is slechts toegestaan indien dit niet in strijd is met RvW 41 (hulp van buiten).

21.
21.1.

Prijzen
Prijsuitreiking: De prijsuitreiking zal zaterdag 25 juni plaatsvinden tussen 10.00 uur en 11.00 uur in het
Spuigat, Scheveningen.
Prijzen zullen worden toegekend als beschreven in de Notice of Race.

21.2.

HOOFDPRIJS:
Schitterende Oesteropener t.w.v. ca 350
euro, wordt aangeboden door Schmidt
Zeevis..

1e Prijzen ORC en Tour:
Bestaat uit een draadloze smartphone
oplader van MOUNTR t.w. 84,90.
www.mountr.nl

Deel 2
Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen.
NB: Boten kunnen op grond van de voorschriften, genoemd in deel 2 niet tegen een andere boot
protesteren.
1.
1.1.

Veiligheid
De leiding over een jacht en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de
benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die
het jacht heeft ingeschreven.

1.2.

Schepen die op een wedstrijddag de haven niet uit gaan of tussentijds de wedstrijd / toertocht verlaten,
dienen de organisatie hiervan z.s.m. op nummer +31 651 396 141 / +31 654 941 800 telefonisch of
d.m.v. een sms bericht op de hoogte te stellen en/of zich onverwijld na binnenkomst van een haven bij
het wedstrijdcomité te melden. In het uiterste geval kan ook +31 655 866 474 gebeld worden. De
schipper is verplicht door te geven:
 Naam van de boot
 Startnummer
 Positie
 Reden van terugtrekken
 Datum / tijdstip van terugtrekken
 Nieuwe bestemming.

1.3.

Schepen dienen ten allen tijde uitzicht te houden op overige scheepvaart (houdt rekening met grote
zeeschepen. Ze varen gemiddeld 23kn.
Zie ook regel 48.2 RvW: Een boot moet voldoen aan Voorschrift 10, Verkeersscheidingsstelsels van de
IRPCAS

1.4.

Schepen die uitgerust zijn met AIS worden geadviseerd deze te allen tijde aan te laten staan.

2.
2.1.

Aansprakelijkheid en verzekering
De (wedstrijd)organisatie, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij,
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, overlijden en/ of persoonlijk
letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.
Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid met een minimum dekking van 2.000.000 euro per gebeurtenis.

2.2.

3.
3.1.

Deelnemerslijst
De Officiële Deelnemerslijst wordt bekendgemaakt op het Mededelingenbord. Afschriften zijn bij het
inschrijfbureau verkrijgbaar.

4.
4.1.

Uitslagen

4.2.

Indien mogelijk zullen de tussentijdse uitslagen na de 1ste etappe in Blankenberge op het
mededelingenbord worden getoond.
Na afloop van het laatste wedstrijddeel worden in Scheveningen de uitslagen bekend gemaakt op het
mededelingen bord. De uitslagen zullen dan ook op het internet gepubliceerd worden.

5.
5.1.

Weerbericht
Op de eerste wedstrijddag zal vóór 21.30 uur een weerbericht op het mededelingenbord worden
aangeplakt. In België zal voor de start een weerbericht worden aangeplakt.

6.
6.1.

Wal- en Havenbepalingen
Deelnemende boten mogen uitsluitend worden afgemeerd op aanwijzing van de Wedstrijd organisatie
of havenmeesters, zowel in Scheveningen als in Blankenberge.
In Scheveningen dient het liggeld te worden voldaan bij het havenkantoor.
Bij aankomst in Blankenberge dient men het verschuldigde liggeld rechtstreeks te voldoen bij het
havenkantoor. De wedstrijdverklaring dient ingeleverd te worden bij de bar van STEIGER 16.
De schipper is verantwoordelijk om aan alle verplichtingen te voldoen.
De aanwijzingen van het RC of van de betreffende walcommissaris dienen stipt te worden opgevolgd.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.

8.
8.1.

Motorgebruik
Het gebruik van de motor is tijdens de wedstrijd niet toegestaan. De straf voor overtreding van deze
bepaling zal worden bepaald door het Protest Comité.
Indien een deelnemer gebruik moet maken van de motor, dient dit te worden vermeld op de
wedstrijdverklaring, met opgaaf van reden en tijdsduur, de positie bij het starten van de motor en de
positie bij het stoppen van de motor.
Handicapcijfers
Over handicapcijfers kan niet worden gediscussieerd met de wedstrijdorganisatie en zijn geen grond
voor verhaal.

Bijlage A
Omgeving startgebied en finish Scheveningen (niet voor navigatiedoeleinden). Gebruik tevens recente zeekaart!

Start en Finish Scheveningen

Start

Finish

Start:
Start op individuele basis tussen 23.30 en 24.00 uur op 22 juni 2016. Iedere boot
noteert zelf het tijdstip van het in zuidelijke richting doorkruisen van de lijn
SCH N – Drain E als starttijdstip. Er is geen startschip. Men meldt zich bij vertrek
uit de jachthaven volgens de normale procedure op kanaal 21 bij de
Verkeerscentrale Scheveningen.
Finish:
Iedere boot noteert zelf het tijdstip van het in noordelijke richting doorkruisen
van de lijn SCH N – Drain E als finish tijdstip. Er is geen finishschip. Men meldt zich
voor het binnenvaren volgens de normale procedure op kanaal 21 bij de
Verkeerscentrale Scheveningen.

Bijlage B
Omgeving start- en finishgebied Blankenberge (niet voor navigatie doeleinden). Gebruik tevens zeekaart!

Start en Finish Blankenberge

Finish

Start

Finish:
Iedere boot noteert zelf het tijdstip van het in zuidelijke richting doorkruisen van
de lijn HBL - A als finish tijdstip. Er is geen finishschip. De boten leggen aan in de
haven aan stuurboord, direct gelegen rechts achter het havenkantoor. Steiger 16
wordt het Regatta Office, adres: Wenduinsesteenweg 4, Blankenberge.
Tel +32 468148633
Start:
Start op individuele basis tussen 13.30 en 14.00 uur op 24 juni 2016. Iedere boot
noteert zelf het tijdstip van het in noordelijke richting doorkruisen van de lijn
HBL - A als starttijdstip. Er is geen startschip.

Bijlage C
Boeien en merktekens
Volgorde en beschrijving van de merktekens en aan welke zijde deze gehouden dienen te worden:

1.

Etappe 1 - Start Scheveningen -> Finish Blankenberge



Start - Indusbank bb - MN1 sb - Mv bb - NBJ bb - ZBJ bb - S6 bb - Finish Blankenberge

2.

Etappe 2 - Start Blankenberge -> Finish Scheveningen



Start - S6 sb - ZBJ sb – NBJ sb - Mv sb – MN1 bb - Indusbank sb - Finish Scheveningen

Indusbank:
MN1:
Mv:
NBJ:
ZBJ:
S6:

52⁰02,90 N
52⁰02,20 N
51⁰58,40 N
51⁰44,46 N
51⁰38,55 N
51⁰24,22 N

04⁰03,59 O
04⁰01,87 O
03⁰56,70 O
03⁰31,75 O
03⁰23,82 O
03⁰06,21 O

Bij het passeren van de Maasmond dient men zoveel mogelijk binnen het daarvoor aangewezen gebied te varen
(doorgetrokken paarse lijnen)
Uitluisteren op VHF kanaal 3 is verplicht.
Jachten moeten zich melden bij “Sector Maasmond” op kanaal 3 als zij ter hoogte van de Mn1 zijn bij een
oversteek in zuidelijke richting en als zij ter hoogte van de Mv zijn bij een oversteek in noordelijke richting.

PROGRAMMA
Woensdag 22 juni
20.00 uur
Ontvangst en Inschrijving deelnemers Spuigat Scheveningen met een
heelrijk glas bubbels door Premier Bulle. Alle boten krijgen bij inschrijving
een fles Premiere Bulle voor in de koeling en de borrel op donderdag in
Blankenberge
20.30 uur
Vis Dis; verse haring en gebakken vis gesponsord door IYCA
21.30 uur
Skippersbriefing
23.30 uur
Start

Donderdag 23 juni
Aankomst jachten en deelnemers in Blankenberge.
Jachthaven VVW Blankenberg aan stuurboordzijde. Wedstrijdverklaring in
leveren bij de bar van STEIGER 16 aan de kade. (Wenduinsesteenweg 4
Blankenberge; +32 468148633) Hier zetelt tevens het Regatta Office
18.00 uur
Premier Bulle Bubbels TOAST
20.00 uur
Heerlijks uit zee bij de OESTERPUT. Diner eigen keuze/eigen rekening
21.30 uur
Uitslagen 1e etappe

Vrijdag 24 juni
10.00 uur
Ontbijt mogelijkheid bij STEIGER 16 a 7 euro p.p. (2 croissants, koffie,
roerei) Glas bubbels gesponsored door Premier Bulle
11.00 uur
Skippersbriefing
13.30 uur
Start Blankenberge - Scheveningen

Zaterdag 25 juni
10.00 uur
Fried eggs bij het Spuigat, Jachtclub Scheveningent aangeboden IYCA met
uiteraard een glas bubbels gesponsored door Premier Bulle
10.30 uur
UITSLAGEN EN PRIJSUITREIKING

