
 

 

AANKONDIGING   
voor deelname aan 

 
 

WEDSTRIJDWEEKEND VOOR A-CAT CATAMARANS 
in combinatie met de 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN DART 18 SINGLE HANDED 2017 
 

georganiseerd door WSV Bestevaer 
van 24 en 25 juni 2017 

op het IJsselmeer nabij Medemblik 
_____________________________________________________________________________________ 
 
1. DE REGELS 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 
Wedstrijdzeilen 2017-2020 
 
1.2 De volgende voorschriften en bepalingen gelden:  
- De bepalingen in deze aankondiging, behalve voor zover deze zijn gewijzigd in de wedstrijdbepalingen. 

- De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing.  

 
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle eigenaren van Dart 18 en A-cat catamarans 
      Deelnemers moeten in bezit zijn van een geldige meetbrief. 
      
3.2 Deelname gerechtigde boten kunnen inschrijven via het volgende mailadres: info@totaalmedia.com 

 
3.3 Alle deelnemers dienen zich op zaterdagochtend 24 juni tussen 8.00 u en 10.30 u. aan te melden bij de 
wedstrijdbalie in de evenementen-tent op het catamaran terrein van WSV Bestevaer aan de Vooroever te 
Medemblik ( locatie: ca. 200 m. zuidelijk  van het Regatta Center Medemblik). 
 
3.4 Het sluitingstijdstip voor inschrijving is gesteld op zaterdagochtend 24 juni om 10:30 u. 
 
4. INSCHRIJFGELD 
4.1 Het vereiste inschrijfgeld voor het evenement bedraagt 60 euro per deelnemende boot. 
    Het inschrijfgeld dient bij inschrijving contant te worden voldaan. 
 
6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
6.1 Er wordt gevaren in 2 klassen: 
- Klasse  A-cats 
- Klasse  Dart 18 single handed. 
 
6.3 Data van de wedstrijden: 

zaterdag 24 juni:  4 wedstrijden 
zondag 25 juni : 3 wedstrijden 
 
6.4 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag 24 juni is 12:00  u. 
 
6.5 Op zondag 21 augustus zal zo snel als mogelijk de prijsuitreiking plaatsvinden in of bij de evenementen 
tent op het catamaran terrein van WSV Bestevaer aan de Vooroever  
De streeftijd voor de prijsuitreiking is 17.00 u. 
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

Deelnemers die zich vooraf aanmelden bij info@totaalmedia.com  krijgen ca. 15 juni de wedstrijdbepalingen 

per mail.  
Deze zijn ook beschikbaar bij inschrijving op zaterdagochtend 24 juni.  
 
9 LOCATIE 
9.1 Vanuit het strand direct zuidelijk van het Regatta Center Medemblik aan de  Vooroever kunnen de 
boten te water worden gelaten en wordt de wedstrijdserie gevaren. 
9.2 Het wedstrijdgebied wordt beschreven in de wedstrijdbepalingen.  
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10 BANEN 
De te zeilen banen worden beschreven in de wedstrijdbepalingen. 
 
12 SCOREN 

12.1  Voor het systeem van scoren geldt: “gevaren plaats is aantal punten’. 
12.2 Bij een gelijk aantal punten geldt het beste resultaat van de laagste wedstrijd. 

12.3  Er geldt geen minimaal aantal gevaren wedstrijden om de serie geldig te maken. 
12.4 Er is geen aftrekwedstrijd. 
 
14 STALLING-EN PARKEERPLAATSEN 
14.1 Vanaf vrijdagmiddag 23 juni 12.00 u kunnen de deelnemende catamarans worden gestald direct 
naast het catamaran terrein van WVS Bestevaer aan de Vooroever te Medemblik. 
 
De aanwijzingen van de terreinmeester dienen opgevolgd te worden.   
Auto’s en wegtrailers te parkeren op het aangrenzende parkeerterrein. 
De stalling- en parkeermogelijkheden gelden tot zondagavond 25 juni 20.00 u. 
 
18. PRIJZEN 

Prijzen voor het evenement worden als volgt beschikbaar gesteld: 
- per klasse 1 (wissel-)prijs; 

 
19. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om 
wedstrijd te zeilen. 
 
Watersportvereniging Bestevaer noch andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij en/of 
verenigingen waarvan bovengenoemde partijen /of verenigingen gebruik maken, aanvaarden enige 
aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor persoonlijke dan wel zaakschade (dood, letsel, 
gevolgschade daaronder mede begrepen) welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de 
wedstrijden. 
 
20. VERZEKERING 
 
Voor elke deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten 
met een minimum dekking van Euro 1.200.000 per gebeurtenis, dan wel een overeenkomstige dekking in 
de valuta van het land waar de boot is geregistreerd. 
 
21. OVERIGE INFORMATIE 
 
Sociale omlijsting 
Er is op dit moment geen programma voor sociale omlijsting op de zaterdagavond voor dit 
evenement. 
Indien dit alsnog wordt georganiseerd, wordt dat bij inschrijving bekend gemaakt. 
 
Informatie 
Telefoon (Bastiaan Bloem): 06.46003491 

E – mail :    info@totaalmedia.com 
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