Notice of Race
Nationale Wedstrijd
Laser Standaard – Laser Radial – Laser 4.7.
Zaterdag 4 en zondag 5 april 2020

1.

Evenement
a. De nationale wedstrijd gaat door op zaterdag 4 en zondag 5 april 2020.

2.

Organiserende club
a. De organiserende club is de WWSK vzw (Willebroekse WaterSportKlub), Grote Bergen
54, 2830 Willebroek, op recreatievijver ‘Den Bocht’, in samenwerking met Wind &
Watersport Vlaanderen (WWSV) en Laser Group Belgium (LGB).
b. Een gedetailleerde wegbeschrijving is terug te vinden op www.wwsk.be.

3.

Deelname
a. Deelname gebeurt volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemers
zullen noch de wedstrijdleiding, noch de organiserende club, noch enig persoon
direct of indirect betrokken bij de organisatie van deze wedstrijd verantwoordelijk
stellen voor enige persoonlijke of materiële schade, enig letsel of dood welke het
gevolg is van deelname of intentie tot deelname aan deze wedstrijd.
b. De wedstrijd is uitgeschreven voor boten van de klassen Laser Standaard, Laser
Radial en Laser 4.7.
c. Elke deelnemer dient lid te zijn van een federatie en dient zijn/haar licentie te
kunnen voorleggen.

4.

Verzekering
a. Alle deelnemers dienen een aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden op het
water te hebben.

5.

Inschrijving
a. Het inschrijvingsformulier is terug te vinden in deze Notice of Race.
b. Het inschrijvingsformulier kan vooraf doorgemaild worden aan ‘bestuur@wwsk.be’.
OF
Inschrijving ter plaatste, in het clubhuis, op zaterdag, tussen 11h30 en 13h, op de dag
van het evenement.

6.

Inschrijfgeld en betaling
a. Het inschrijfgeld bedraagt 20€ per boot.
b. Cash betaling ter plaatse, in het clubhuis, op de dag van het evenement, bij de
inschrijving.
c. Deelname is gratis voor de WWSK-leden.

7.

Reclame
a. Reclame op tabak is verboden in België.

8.

Programma van de reeksen
a. Er wordt gestreefd om, over het gehele weekend, 7 reeksen te zeilen, zijnde 3
reeksen op zaterdag en 2x2 reeksen op zondag (met middag-break).
b. De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste reeks op zaterdag is 13h55.
c. De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste reeks op zondag is 10h25.
d. Om te waarschuwen dat een reeks spoedig zal beginnen, zal de oranje startvlag
getoond worden met één geluidssein vijf minuten voor het waarschuwingssein wordt
gegeven.
e. Er zal, op zondag, na 16h geen waarschuwingssein meer gegeven worden.

9.

Wedstrijdbepalingen en banenkaart
a. De wedstrijdbepalingen, inclusief de banenkaart, zullen beschikbaar zijn in het
clubhuis.

10.

Regels
a. De wedstrijd is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de ISAF RRS 20172020.

11.

Puntentelling
a. Vanaf 1 reeks is er een geldige wedstrijd.
b. Wanneer drie of minder dan drie reeksen zijn gevaren, zal de wedstrijdscore van een
boot het totaal zijn van de scores van de reeksen.
c. Wanneer meer dan drie reeksen zijn gevaren, zal de wedstrijdscore van een boot het
totaal zijn van de scores van de reeksen, met aftrek van de slechtste reeksscore.
d. Bij gelijkheid van punten is/zijn de beste reeksscore(s) doorslaggevend; indien de
beste reeksscores nog steeds gelijk zijn, is de score van de laatste reeks
doorslaggevend.
e. De uitslag wordt kenbaar gemaakt, zo snel mogelijk na afloop van de laatste reeks, op
zondag. Tussentijdse uitslag op zaterdagavond zal tevens worden opgemaakt.

12.

Veiligheidsvoorschriften
a. Het dragen van een zwemvest is verplicht voor alle deelnemers, zowel op het water
als op de steiger.
b. Een boot die zich terugtrekt uit een reeks moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk
op de hoogte brengen.

13.

Controle
a. De organiserende club heeft de bevoegdheid om een boot of uitrusting te
controleren op het voldoen aan de klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen.

14.

Radio communicatie
a. Een boot zal geen radio boodschappen uitsturen of ontvangen tijdens de wedstrijd.
b. Deze beperking geldt eveneens voor het gebruik van GSM’s.

15.

Trofeeën en prijzen
a. Een trofee wordt voorzien voor de winnaar van elke klasse. (Standaard-Radial-4.7.)
b. Er is een prijs voorzien voor elke deelnemer.

16.

Catering
a. Warme en koude dranken en versnaperingen zijn in het clubhuis aan democratische
prijzen te verkrijgen.
b. Tijdens de middag-break op zondag wordt, aangepast aan de weersomstandigheden,
verse soep met brood of belegde broodjes aangeboden aan democratische prijzen.
c. Op zaterdagavond wordt er een BBQ georganiseerd. Deelnameprijs is 15€ pp
(exclusief dranken). Inschrijving uiterlijk op woensdag 1 april 2020 door mailtje aan
‘bestuur@wwsk.be’.

17.

Overnachting
a. Er is mogelijkheid tot overnachten op de WWSK-terreinen (camper of tent). Geen
stroom voor de campers voorzien.
b. Vanaf vrijdagavond 3 april 2020, 18h, zal de club geopend zijn, zodat aankomen op
vrijdagavond mogelijk is.

Inschrijvingsformulier

Nationale Wedstrijd
Laser Standaard – Laser Radial – Laser 4.7.
Zaterdag 4 en zondag 5 april 2020
Naam en Voornaam
Adres

Nationaliteit
Telefoonnummer
Email
Geboortedatum
Man/Vrouw
Vereniging
Klasse
Zeilnummer

Aansprakelijkheid en verzekering:
De organiserende club noch enige andere bij de organisatie betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm
dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijd. Iedere
deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Het dragen van een zwemvest op het water en op de steiger is verplicht.

Ondertekening, __________________________________________________ (door een ouder indien minderjarig)

