AANKONDIGING VAN EEN WEDSTRIJD / NOTICE OF RACE

Finn Open Meuse
ORGANISERENDE AUTORITEIT
De Pole Regatta .be en de Zeilvereniging De Waolenwiert hebben het
genoegen u uit te nodigen voor de Finn regatta.

ORGANISING AUTHORITY
The Pole Regatt .be and Zeilvereniging De Waolenwiert are pleased to invite
you to the Finn regatta.

Dit evenement vindt plaats op 9– 10 mei 2015 en wordt georganiseerd door

This event will take place on May 2015 : 9 - 10th and is organised by

Pole Regatta .be
Rue de la Fontaine, 10
B-4161 ANTHISNES

Zeilvereniging De Waolenwiert
Kaasteellaan, 11
NL- 6245 SB EIJSDEN

Pole Regatta .be
Rue de la Fontaine, 10
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Zeilvereniging De Waolenwiert
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1. DE REGELS
1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2013-2016
1.2. De voorschriften van de nationale autoriteit( KVYB) zijn van toepassing.
1.3. De Klassenvoorschriften zijn van toepassing, volgens regel 87.

1. RULES
1.1. The rules as defined in The Racing Rules of Sailing 2013 - 2016
1.2. The prescriptions of the Belgian national authority,(FRYB)
1.3. Under rule 87, the Class Rules shall apply.

2. RECLAME
2.1. Concurrerende reclame zal worden beperkt als volgt:
Reclame voor tabaksproducten is verboden
2.2. Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en
verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.

2. ADVERTISING
2.1. Competitive advertising will be limited as follows:
Advertising for tobacco is prohibited
2.2. Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the
organizing authority.

3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1. De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klassen: FINN
3.2. De deelnemers moeten op het moment van registratie in het bezit zijn van
een wedstrijdvergunning van hun federatie en indien minderjarig, van
ouderlijke toestemming
3.3. Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het aangehechte
inschrijfformulier in te vullen op de site www.regate.be,

3. ELIGIBILITY AND ENTRY
3.1. The regatta is open to all boats of the Finn class.
3.2. Participants must be, at the time of registration, in possession of a sport
license delivered by their federation together with parental consent for
minors.
3.3 boats may register by completing the registration om
www.regate.be in word file form or online

4. INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 25,00 euro per boot
Betaling zal alleen aanvaard worden in contant geld, geen cheque, en
alleen in Euro, bij het registratiekantoor.

4. ENTRY FEES
The required registration fees are as follows: € 25.00 by boat
Payment will be accepted only in ready money, no check, and only in
Euro, at the registration office.

5. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1. Registratie: 9 mei 2015 van 10.00 tot 11.30 Uur.
5.2. Data van de wedstrijden:
9 mei 2015: 1e waarschuwingssignaal: 13.00 Uur 10 mei 2015: 1e waarschuwingssignaal: 10.00 Uur –
geen waarschuwing signaal na 15.30 uur.
om ongeveer 17h00.prijsuitreiking..

5. SCHEDULE
5.1. Registration: 9th May 2015, from 10.00 to 11.30 a.m.
5.2. Date of racing:
9 May 2015: the first warning signal is scheduled at 13.00.
10 May 2015: the first warning signal is scheduled at 10.00
no warning signal after 15.30 hours.
Prize giving: round 17.00

Programma en de geplande tijd van de wedstrijd kan worden
gewijzigd door het 0rganisatie Autoriteit in de wedstrijdbepalingen

6. METING
Iedere boot moet een geldige meetbrief tonen.

Program and scheduled time of racing may be modified by the Organising
Authority through the Sailing Instructions.

6. MEASUREMENTS
Each boat shall produce a valid measurement certificate

7. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 9 mei 2015 op 10.00
Uur bij de registratie office.

7. SAILING INSTRUCTIONS
Sailing Instructions will be available on 9 May 2015 at 10.00 at the
race office.

8. LOCATIE
Aanhangsel 1 toont de plaats van de haven. –
Zeilvereniging De Waolenviert – NED

8. VENUE
Attachment 1 shows the location of the regatta harbour Zeilvereniging De Waolenviert – NED

9. BANEN
De banen zullen worden beschreven in de wedstrijdbepalingen.

9. THE COURSES
The diagrams of the course to be sailed will be defined in the Sailing
Instructions.

10. SCOREN
10.1 Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.
10.2 (a) Wanner minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore
van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
(b)Wanner van 4 tot 7 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van
een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de
slechtste score.
(c) Wanner 8 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van
een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn
twee slechtste scores;

11. HULPSCHEPEN
Ondersteuning van boten verzoekt de vergunning voor het op het water te
gaan door te voldoen aan een formulier.
Op verzoek van de wedstrijd comité, worden zij hulp voor de veiligheid
op het water. Worden ze gemarkeerd met hun nationale vlag.

10. SCORING
10.1. Three (3) races are required to be completed to constitute a serie.
10.2. (a) When fewer than 4 races have been completed, a boat’s series score
will be the total of her race scores.
(b) When from 4 to 7 races have been completed, a boat’s series score will
be the total of her race scores excluding her worst score.
(c) When 8 or more races have been completed, a boat’s series score will
be the total of her race scores excluding her two worst scores.
11. SUPPORT BOATS
Support boats shall have to ask the authorization to go on the water by
filling a form.
On the request of the Race Committee, they shall help for safety on the
water. They will be marked with their national flag.

12. LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal liggen.

12. BERTHING
Boats and their trailers shall be kept in their assigned places in the boat
park.

13.RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden
noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten,
behalve in noodgevallen.
Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

13. RADIO COMMUNICATION
Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions
while racing nor receive radio communications not available to all boats.
This restriction also applies to mobile telephones

14.PRIJZEN
Prijzen zullen als volgt worden uitgereikt :
een prijs voor de eerste drie van de wedstrijd.
een gedenkplaat voor alle concurrenten

14. PRIZES
Prizes will be given as follows:
- a prize for the first three of the match.
- a souvenir for all competitors

15.AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
Zie regel 4, 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 wedstrijdserie.

15. DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4,
“Decision to Race”, The organizing authority will not accept any liability for
materiel damage or personal injury or death sustained in conjunction with or
prior to, during, or after the regatta.

16.VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke
aansprakelijkheid met een minimum bedrag van 1.500.000 euro per
evenement of het equivalent daarvan.

16. INSURANCE
Each participating boat shall be insured with a third-party liability
insurance with a minimum cover of 1.500.000 Euro per event.

17.ACCOMMODATIE
Accommodatie beschikbaar in het Sportcentrum Vise met ontbijt
voor de prijs van 20, 00 EUR.
Reservering met izadevillers@hotmail.com vóór 1 mey.

17. ACCOMODATION
- Accommodation available at the Centre Sportif Vise with breakfast
for the price of 20, 00 EUR
Booking at izadevillers@hotmail.combefore May 1th.

Lijst van de hotels is te vinden op de site www.regate.be

18.OVERIGE INFORMATIE
Prijs:
- Sailor boot: € 25,00
- Soep (zaterdag middag) vrij
- Maaltijden crew (zaterdag nacht) 25,00 € / pers.
- Lunch pakket (zondagmiddag) € 5,00 ( gratis voor competities)

- List of hotels can be found on the site www.regate.be

18.FURTHER INFORMATIONS
Price:
-

Sailor boat:
Soup (Saturday noon)
Meals crew (Saturday night)
Lunch packet (Sunday noon)

€ 25,00
€ free
€ 25,00
€ 5,00 (free for competitor)

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met:
-

Voor België: FOSTIER Marc M: +32 (0)475 26 92 12
info@regate.be
ou Isabelle DEVILLERS M: +32 (0)497 70 75 75
izadevillers@hotmail.com

-

Voor Nederland : VAN NOORDEN Tis +31 (0)6 54 67 06
43
tisvannoorden@home.nl

For further information contact can be made with:
- For Belgium: FOSTIER Marc M: +32 (0) 475 26 92 12
info@regate.be
Isabelle DEVILLERS M: +32 (0)497 70 75 75
izadevillers@hotmail.com
- For the Netherlands: VAN NOORDEN Tis +31 (0)6 54 67 06 43
tisvannoorden@home.nl
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