Aankondiging Wintercompetitie 2022-2023
1 Regels
Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW). Arbitrage is van toepassing conform RvW Appendix T.2
Deelnamerecht en inschrijving
Het evenement is uitgeschreven voor Kajuitboten, ORC-sportboten en Eenheidsklassen. De
inschrijving is pas geldig als het volledig ingevulde inschrijfformulier en het inschrijfgeld is
ontvangen. Bij de eerste inschrijving dienen gemeten boten een geldige meetbrief te tonen.
3 Inschrijfgeld
In samenwerking met de Compagnieshaven is het inschrijfgeld € 295,= dit is inclusief
ligplaats in de haven. Niet leden zijn van harte welkom om mee te doen, indien deelname
bevalt, wordt het op prijs gesteld dat zij lid worden van onze vereniging. De gratis ligplaats is
van toepassing als minimaal 70% deelgenomen is aan de wedstrijden.
4 Programma en data wedstrijden
1 Zondag

30 oktober 2022

2 Zondag 13 november 2022
3 Zondag 27 november 2022
4 Zondag 11 december 2022
5 Zondag

5 februari 2023

6 Zondag

19 februari 2023

7 Zondag

5 maart 2023

8 Zondag

19 maart 2023

9 Zondag

2 april 2023

10 Zondag

16 april 2023

Iedere wedstrijddag kunnen er twee wedstrijden gevaren.
De starttijd is elke wedstrijddag om 12.00 uur.
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5 Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen worden vanaf eind september gepubliceerd op de website van
EWVA .
6 Startgroepen
Startgroep 1: ORC 3 en 4, Startgroep 2: ORC 1 en 2.
7 De banen
De banen zijn loef-lij banen of banen langs bestaande boeien.
De banen zullen eind september gepubliceerd worden op de site van EWVA.
Welke baan er gevaren wordt staat vermeld op het startschip en wordt op het palaver en
Whatsapp groep bekend gemaakt.

8 Scoren en Prijzen
De wedstrijden worden gescoord volgens ORC-Triple Number. Aan boten die geen in 2020
geldige ORC-meetbrief hebben kent de wedstrijdcommissie de handicapcijfers toe.
Per dag wordt een klassement opgemaakt; aan het eind van de serie worden overall-scores
berekend en prijzen uitgereikt.
Wanneer van een eenheidsklasse vijf of meer boten inschrijven kan voor hen een extra
klassement worden opgemaakt.

9 Aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijden. Zie regel 4 RvW,
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 wedstrijden
10 Verzekering
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van Euro 1.500.000 per gebeurtenis.
11 Informatie
Wanneer drie uur of meer voor een eerste geplande start besloten wordt niet te varen, wordt
dit gepubliceerd op de EWVA-site en op de Whatsapp groep medegedeeld.
Inschrijven via de site van EWVA
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