AANKONDIGING TULPENRACE
Van zaterdag 9 en zondag 10 april 2022
Organisatie WSV “Het Witte Huis”
1. Regels:
1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen
2021-2024 (RvW) inclusief alle wijzigingen en aanvullingen van het
Watersportverbond.
2. De lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze bepalingen wijzigen
3. Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van
de vereiste licentie, zoals voorgeschreven door het Watersportverbond.
4. Iedere deelnemende boot moet een geldige meetbrief hebben.
5. De Tulpenrace maakt onderdeel uit van de Finn Fabulous Five
wedstrijdserie.
6. Voor de Finn klasse is Appendix P van toepassing
2. Evenementreclame
Er zullen geen reclame uitingen worden verstrekt t.b.v. Finn Fabulous Five
3. Deelnamerecht en inschrijving
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen:
STAR en FINN
Inschrijvingen en betalingen
Voor de FINN en STAR klasse via de website van de Finnklasse organisatie.
Minimaal 5 betalende inschrijvingen per klasse.
4. Inschrijfgeld
FINN € 50,00
STAR € 51,00
Inschrijvingen mogelijk tot 7 april 24.00 uur
5. Programma van de wedstrijden
Er worden in principe 6 wedstrijden gevaren: op zaterdag 3 wedstrijden en op zondag
3 of meer indien er zaterdag 1 of meer wedstrijden zijn komen te vervallen.
Zowel zaterdag als zondag worden alle wedstrijden achter elkaar gezeild er zijn
geen pauzes.
Starttijd van de eerste start per dag
zaterdag 9 april 2022
FINN klasse om 11.30 uur

zondag 10 april 2022
FINN klasse om 11.00 uur

6. Wedstrijdbepalingen
Uiterlijk op de eerste wedstrijddag zaterdag 9 april 2022 vanaf 8.30 uur zijn de
wedstrijdbepalingen beschikbaar op het wedstrijdbureau van WSV Het Witte Huis.
Vanaf Vrijdag 8 april 00 uur op de website van deze vereniging

7. Locatie
Het wedstrijdbureau is gevestigd in het havenkantoor van WSV Het Witte Huis, Nieuw
Loosdrechtsedijk 242A, 1231 LG Loosdrecht, telefoon 035-5821398
Het wedstrijdgebied bevindt zich op de Loosdrechtse Plassen
8. Banen
Er wordt gestart vanaf een startschip.
De baan zal een “op en neerbaan baan” of “de oude Olympischebaan“ zijn, dit
wordt op het startschip bekend te gemaakt.
9. Score
Het Lage Punten Systeem regel A4 is van toepassing. Bij minder dan 5 voltooide
wedstrijden is er geen aftrekwedstrijd. Bij 5 of meer voltooide wedstrijden, wordt het
resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken. Dit wijzigt regel A2, appendix A
RvW.
1 wedstrijd moet worden voltooid om de serie geldig te maken.
10. Officiële schepen
Comité schepen zijn herkenbaar aan een oranje vlag
Rescue boten zijn herkenbaar aan een witte vlag met groene V8.
11. Radiocommunicatie
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot geen spraak of data uitzenden noch spraak of
data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen.
12. Prijzen
Deze worden verzorgd door de klasse organisaties.
13. Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie Regel 4
RvW, besluit om de wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit aanvaard geen
enkel aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijke letsel of dood
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
14. Verzekering
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van € 1.500.000,00 per evenement of het equivalent daarvan.
15. Overige informatie
Een beperkt aantal ligplaatsen voor moederschepen zijn bij de vereniging
beschikbaar, in overleg met de Havenmeester. 035 – 5821398
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met WSV Het Witte Huis 0355821398. E-mail wedstrijdcommissie@wsv-hetwittehuis.nl

