Notice of Race (Aankondiging)
De ZVB, WV Frisia, ZVO, WV Makkum en de Stichting Jeugd Wedstrijdzeilen Noord nodigen je van harte uit om mee te doen aan de

Combi Noord Jeugdevenementen 2019
die zullen worden gehouden op:
I
II
III
IV

8 en 9 juni 2019
22 en 23 juni 2019
29 en 30 juni 2019
24 en 25 augustus 2019

WV Oldambt meer
ZV Belterwiede
KWV Frisia
WV Makkum

te Midwolda
te Wanneperveen
te Grouw
te Makkum

voor de klassen: Optimist, Flits, Laser 4.7 en Radial, Splash en Flits. (Is er een andere klasse die mee wilt doen en deze zijn met een
voldoende aantal boten dan is dit zeker bespreekbaar)
Tevens zal er op 15 september 2019 een Nederlands Combi kampioenschap (Combifinale) plaatsvinden te Hoorn.
De beste zeilers van de overall score in hun klasse kunnen aan deze combifinale deelnemen. Elke Combi regio heeft per klasse recht
op selectie plaatsen.
REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in:
• De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW)
• De wedstrijdbepalingen Combi Noord 2019
• Lokale wedstrijdbepalingen
• De klassenvoorschriften van de desbetreffende klassen
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME EN INSCHRIJVEN
ISAF deelnamerecht volgens RvW is vereist voor iedere zeiler die aan deze Regatta wil deelnemen. Uitzondering hierop is Optimist
Groen . Deze mogen daarnaast ook met ongemeten boten meedoen.
Zeilers met een betalingsachterstand bij JWZ kunnen pas deelnemen aan Combi Noord jeugdevenementen als de
betalingsachterstand is opgeheven.
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INSCHRIJVEN
Inschrijven of wijzigen van een inschrijving kan tot en met donderdag voorafgaand aan het Combi weekend via de website
www.jeugdwedstrijdzeilen.nl. Daarna is inschrijving slechts mogelijk via het inschrijfbureau op de locatie van het Combi
weekend voor aanvang van het palaver op zaterdag.
INSCHRIJFGELD
• Pakket
• Afzonderlijk
Pakket
Voor zeilers die centraal voor de gehele combi serie hebben ingeschreven via de website van St. Jeugd Wedstrijdzeilen Noord, en ook
hun inschrijfgeld bij de St. Jeugd Wedstrijdzeilen Noord voor aanvang van de wedstrijden van het 1 e weekend hebben voldaan betalen
het volgende inschrijfgeld voor de gehele combiserie:
Eenmansklasse:
Tweemansklasse:

Alle
Alle

€ 120,00
€ 140,00

Afzonderlijk per combi
Zeilers die afzonderlijk per combi weekeinde inschrijven via de website van St. Jeugd Wedstrijdzeilen betalen het gereduceerde tarief
per combi:
Eenmansklasse:
Tweemansklasse:

per combi
per combi

€ 35,00
€ 40,00

Inschrijven verplicht de zeiler tot het betalen van het inschrijfgeld voor de wedstrijd(en) waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven.
Afmelden kan tot 72 uur voor de betreffende combi (voor woensdag), bij latere afmelding zal geen restitutie van het inschrijfgeld
worden gedaan.
Afmelding moet via een mail naar jeugdwedstrijdzeilen@gmail.com.
Zeilers die afzonderlijk per combi weekeinde inschrijven via het inschrijfbureau betalen contant op moment van inschrijving het
volgende inschrijfgeld per combi:
Eenmansklasse:
Tweemansklasse:

per combi
per combi

€ 45,00
€ 50,00

Wijze en tijdstip van betaling
Betalingen tegen het gereduceerde tarief kunnen alleen vooraf betaald worden via bankrekening nummer NL17 RABO 0315 8618 19
t.n.v. Stichting Jeugdwedstijdzeilen Noord. Onder vermelding van combi en de naam van de zeiler.
Indien het inschrijfgeld vooraf niet voldaan is, dient voor aanvang van het palaver op de zaterdag van het combi evenement contant
het verhoogde tarief te worden voldaan.

AANMELDING EN PALAVER
Na aankomst dienen deelnemers zich bij de wedstrijdorganisatie te melden (ook bemanning opgeven ).
De Optimist Benjamin en de Splash B-klasse zeilers ontvangen een lint, dat in de tophoek bevestigd moet worden.
Palaver bevat informatie over huishoudelijke zaken, zoals starttijden, ligging wedstrijdbanen, startrooster, prijsuitreiking en
dergelijke. Er is niet alleen een palaver voor de zeilers, maar ook een voor de standby cq rescueboten.
SCHEMA VAN DE WEDSTRIJDEN
Zaterdag:
Inschrijfbureau open om 09.15 uur
Palaver en voorbespreking om 10:00 uur
Eerste start 11:00 uur, de tweede start z.s.m. Na de lunch worden nog 2 wedstrijden z.s.m. na elkaar gevaren
Zondag:
Voorbespreking om 10:00 uur
Eerste start 11:00 uur, 2 wedstrijden achter elkaar z.s.m. gevolgd door prijsuitreiking
Op zaterdag wordt er na de 2e wedstrijd in principe teruggekeerd naar de wal.
De laatste wedstrijd op zaterdag zal niet na 18.00 uur starten en op zondag niet na 14.00 uur
Afhankelijk van de (weers)omstandigheden kan het wedstrijdcomité in overleg met JWZ besluiten van bovenstaand schema af te
wijken.
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De Notice of Race en de wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld op de website www.jeugdwedstrijdzeilen.nl
en kunnen daar worden gedownload in PDF-formaat. Deze documenten zullen niet worden uitgereikt.
Banen
Combi wedstrijden worden gevaren op een inner/outer-loop baan, dit onder meer ter voorbereiding op de landelijke
selectiewedstrijden.
De startvolgorde wordt ter plekke bekend gemaakt op het mededelingenbord. Eventueel kunnen de Laser en de Splash A of B één
startgroep vormen.
De lengte van de baan zal zodanig zijn, dat de wedstrijd een streeftijd heeft van 40 minuten voor de eerste boot per klasse .
De Optimist Groen (Voorheen Optimist C) zeilers varen op een aparte baan met aangepaste lengte en wedstrijdduur.
Strafsysteem
Er wordt arbitrage toegepast op grond van het RvW deel 2.
SCOREN
Scoren in een weekendserie
Bij 1 t/m 4 gezeilde wedstrijden is er geen aftrek
Bij 5 of 6 gezeilde wedstrijden wordt de slechtste score afgetrokken van de serie scores in dat weekend.
Dit wijzigt RvW Appendix A art. 2.1
Overall score Combi Noord
De resultaten van alle geplande wedstrijden, dus de gezeilde en niet gezeilde wedstrijden in een weekend inclusief de eventuele
aftrekwedstrijden, zullen meetellen voor het overall resultaat.
Voor het bepalen van de overall score is de volgende regeling van aftrekwedstrijden van toepassing.
Bij 1 t/m 4 gezeilde wedstrijden geen aftrek.
Bij 5 t/m 9 gezeilde wedstrijden wordt de slechtste wedstrijdscore afgetrokken van de seriescore.
Bij 10 t/m 14 gezeilde wedstrijden worden de 2 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.
Bij 15 t/m 19 gezeilde wedstrijden worden de 3 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.
Bij 20 t/m 24 gezeilde wedstrijden worden de 4 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.
Dit wijzigt RvW Appendix A art. 2.1
PRIJZEN
In iedere klasse worden per weekend prijzen uitgereikt.
Per drie deelnemende boten één prijs, met een maximum van vijf prijzen. Het aantal ingeschreven boten per klasse op zondag 22:00
uur voorafgaand aan de weekend serie is bepalend voor het aantal prijzen. In de Optimist Klasse is er daarnaast een speciaal
klassement voor de Benjamin zeilers. De Benjamin zeilers zijn zeilers die in 2008 geboren zijn of later.
Na afloop van het laatste Combi Weekend zijn er in iedere klasse prijzen jaarprijzen en kampioenlinten beschikbaar voor het overall
Combi klassement. Als er in een bepaalde klasse minder dan 3 combi weekeinden is gezeild dan is er voor deze klasse geen overall
klassement, geen linten en jaarprijzen etc.
WEBSITE
Het Combi Noord jeugdevenement is via www.jeugdwedstrijdzeilen.nl op het internet te vinden.
Locatie informatie en wedstrijdbepalingen zullen, indien mogelijk, tijdig voor de aanvang van de wedstrijden op deze website worden
opgenomen. Tevens kun je de uitslagen op deze site vinden.
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
De organiserende verenigingen noch enig andere bij de organisatie van een jeugdevenement betrokken partij aanvaarden enige
aansprakelijkheid, e.e.a. conform RvW Appendix Bepalingen Watersportverbond art. 29.
Voor iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten met een minimum
dekking conform RvW Appendix Bepalingen Watersportverbond art. 30 per evenement .
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,- per
evenement of het equalivent daarvan.
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ALGEMEEN
Deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht de aanwijzingen van de beachmasters, havenmeesters, terreinbeheerders of personen
van of door de organiserende vereniging aangewezen personen op te volgen.
Het niet opvolgen van aanwijzingen is een ernstige overtreding. De straf voor het overtreden van deze bepaling zal door het PC
worden vastgesteld. Let ook op de aanwijzingen op de richtingsborden en de locatie informatie op de website

www.jeugdwedstrijdzeilen.nl
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