COMPAGNIESHAVEN
i.s.m. Enkhuizer Watersport Vereniging “ALMERE”

WEDSTRIJDBEPALINGEN COMPAGNIESCUP 4 juni 2016
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Deelname en inschrijven
De wedstrijd om de Compagniescup staat open voor zeilboten van ligplaatshouders en passanten in de
Compagnieshaven, en leden van de Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere” (EWVA).
Er wordt geen inschrijfgeld geheven.
Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website van de Compagnieshaven en op zaterdag 4 juni 2016
tussen 11:15 en 12:00 uur in het clubgebouw van de EWVA.
Inschrijver moet zijn de volgens regel 46 RvW verantwoordelijke persoon (schipper).
Het inschrijvingsformulier dient door de schipper te worden ondertekend.
Regels
De wedstrijd is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 – 2016 van de ISAF en de hier
beschreven bepalingen (de wedstrijdbepalingen).
Waar het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) in strijd is met het wedstrijdreglement prevaleert het
wedstrijdreglement, maar alleen voor wedstrijdzeilende boten onderling.
De EWVA Richtlijn Windkracht (Bijlage A) is van toepassing.
Boten met een geldige ORC-meetbrief dienen deze bij inschrijving te tonen.
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Mededelingen aan deelnemers / indeling startgroepen / wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Worden bekendgemaakt op het palaver in het EWVA-clubgebouw op zaterdag 4 juni 2016 om 12:00 uur.
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Programma van de wedstrijden
Er wordt één wedstrijd gevaren, in twee startgroepen. Het eerste waarschuwingssein is gepland voor
12:55 uur. Het waarschuwingssein voor de tweede groep is gepland voor 13:05 uur.
De groepsindeling wordt bekendgemaakt op het palaver.
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Klasse vlaggen
Startgroep 1 (lage handicap): vlag D
Startgroep 2 (hoge handicap): vlag E
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Seinen op de wal
Seinen op de wal zullen worden getoond vanaf de vlaggenmast bij het havengebouw.
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Wedstrijdgebied
De wedstrijd wordt gehouden op het IJsselmeer voor de kust van Enkhuizen.
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Baan, merktekens, start en finish
Worden bekend gemaakt op het palaver in het EWVA-clubgebouw op zaterdag 4 juni 2016 om 12:00 uur.
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Tijdslimiet
Boten die om 16.30 uur niet zijn gefinisht, kunnen als DNF (niet gefinisht) beschouwd worden.
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Protesten en verzoeken om verhaal
Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding. Protesten moeten daarop worden ingediend en
binnen 45 minuten na de finish van de laatste boot. Verzoeken om verhaal dienen eveneens schriftelijk te
worden ingediend binnen die tijd.
De protesterende partij dient ervoor te zorgen dat de tegenpartij en eventuele getuigen op de hoogte
gesteld worden.
De behandeling van protesten en verzoeken om verhaal vindt plaats in het clubgebouw van de EWVA.
Tegen uitspraken van het protestcomité is geen beroep mogelijk.
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Scoren
Per startgroep wordt een uitslag in berekende tijd opgemaakt. De gezeilde tijd wordt dmv het ORC-Time
on Time-Inshore-cijfer omgerekend in de berekende tijd, deze bepaalt de volgorde van de ranglijst.
Indien geen officiële ORC-cijfers bekend zijn, worden door de wedstrijdcommissie ORC-cijfers toegekend.
Tegen het toegekende handicap-cijfer is geen beroep mogelijk
Het gehanteerde ORC-cijfer wordt gebaseerd op de opgegeven zeilvoering. Vaart een deelnemer met
afwijkende voorzeilen die dit cijfer ongunstig beïnvloeden, kan de wedstrijd-commissie het cijfer navenant
aanpassen.
Veiligheid
Een deelnemer die de wedstrijd verlaat, dient zich bij de eerst mogelijke gelegenheid bij de
wedstrijdleiding af te melden, per marifoon op kanaal 10 ("Startschip Compagniescup") of telefonisch op
0616 743 910.
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Bemanning en uitrusting
Iedere deelnemende boot dient minimaal twee bemanningsleden aan boord te hebben, om als het
noodzakelijk is snel en correct manoeuvres uit te kunnen voeren.
De zeilvoering moet in overeenstemming zijn met eventuele klasse voorschriften en Regel 50 RvW.
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Officiële boten
Het startschip en andere commissievaartuigen zijn herkenbaar aan de vlag van de EWVA.
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Radiocommunicatie
Boten die zijn uitgerust met marifoon zijn tijdens de wedstrijd verplicht uit te luisteren op kanaal 10.
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Prijzen
De prijzen worden uitgereikt tijdens het gezellig samenzijn om 16.30 uur in het clubhuis van EWVA op de
Compagnieshaven.
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Aansprakelijkheid
De eigenaar van een boot c.q. inschrijver aan de wedstrijd is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid
en het beheer van boot en/of bemanning met inbegrip van verzekering. De wedstrijdbepalingen beperken
of verminderen deze verantwoordelijkheid niet. De Compagnieshaven Enkhuizen B.V., de Enkhuizer
Watersportvereniging “Almere” en/of hun bestuursleden, commissieleden, medewerkers en vrijwilligers
kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of schuld welke in verband met de
wedstrijd kan ontstaan.
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Verzekering
Elke deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag
van EUR 1.500.000 per gebeurtenis.

Bijlage A
EWVA Richtlijn Windkracht
Zomerwedstrijden
IJsselmeer Winter Cup
Compagniescup
Zes Uurs van Enkhuizen
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Er worden geen wedstrijden gestart als:


voor het district IJsselmeer een waarschuwing voor windkracht 6 Bf of hoger van kracht is;



de wedstrijdleiding een gemiddelde wind meet van 22 knopen of meer;



de wedstrijdleiding vlagen meet van 26 knopen of meer.

2

Reeds gestarte wedstrijden worden afgekort of afgebroken wanneer tijdens een wedstrijd de wind
toeneemt tot gemiddeld 22 knopen of meer (6 Bf), dan wel tot 26 knopen of meer in vlagen.
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Wanneer op zaterdag of zondag om 09:00 uur voor het district IJsselmeer een waarschuwing voor
windkracht 6 of hoger van kracht is, worden die dag geen wedstrijden gestart.
Indien spoedig een sterke daling van de windsterkte verwacht kan worden, kan de wedstrijdleiding het
besluit om al of niet te varen uitstellen tot het palaver van die dag.
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Wanneer op donderdag om 16:00 uur voor het district IJsselmeer een waarschuwing voor windkracht 6 Bf
of hoger van kracht is, worden die dag geen wedstrijden gestart.
Indien spoedig een sterke daling van de windsterkte verwacht kan worden, kan de wedstrijdleiding het
besluit om al of niet te varen uitstellen tot 18:00 uur.
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Wanneer het op de dag vóór een wedstrijd zeer waarschijnlijk is dat bovengenoemde omstandigheden
optreden kan de wedstrijdleiding besluiten geen wedstrijd te varen.
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Wanneer drie uur of meer voor een eerste geplande start besloten wordt niet te varen, wordt dit
gepubliceerd op de ewva-site en via sociale media.
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Maatgevende weerberichten
Marifoonbericht http://www.knmi.nl/nederland-nu/maritiem/marifoon
Weerbulletin Kleine Luchtvaart http://www.knmi.nl/nederland-nu/luchtvaart/weerbulletin-kleine-luchtvaart
De actueel geldende waarschuwingen zijn te vinden op:
http://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/waarschuwingen-kust-ennoordzee
Het Marifoonbericht van het KNMI wordt elke zes uur bijgewerkt; daarin vermelde waarschuwingen zijn
geldig op het moment van uitgave, maar kunnen daarna zijn ingetrokken of gewijzigd.

Wedstrijdbepalingen Compagniescup 2016 versie 1.0

2/2

