AANKONDIGING
Combi Westeinder, 18 en 19 juni 2022
op de Westeinderplassen nabij Aalsmeer.
Voor de navolgende klassen:
Optimist, Optimist Groen, Splash A, Splash B,
RS Feva, Laser 4.7 en Laser Radiaal (tot 21 jaar).
Georganiseerd door WV Aalsmeer en WV Nieuwe Meer
in samenwerking met de
Stichting Westeinder Zeilwedstrijden (WZW).
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DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).
Voor de Optimist Groen gelden afwijkende, minder strenge regels conform de afspraken
binnen de Combi Amsterdam organisatie en gepubliceerd op www.combiamsterdam.nl.
Ook gelden de daar gepubliceerde regels met betrekking tot veiligheid en zeilnummers en
het Combi Promotiereglement.
De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in
de wedstrijdbepalingen worden vermeld.
De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang
hebben.
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de
vereiste licentie. Dit geldt niet voor Optimist Groen.
Appendix T kan van toepassing zijn.
Tijdens het verblijf op het water is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht. Een
rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar uiterlijk 12 juni 2022 op de websites van de
organiserende verenigingen en van de WZW.
COMMUNICATIE
Het online officiële mededelingenbord staat online op de website van de WZW:
https://westeinderzeilwedstrijden.nl/noticeboard
[DP] Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch
radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten.
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4

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1

De wedstrijden staan open voor de klassen Optimist, Optimist Groen, Splash A, Splash B,
RS-Feva, Laser 4.7 en Laser Radiaal (tot 21 jaar).
Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven en betalen via
https://www.wvaalsmeer.nl/combi-westeinder
Deelnemers in klassen waar een leeftijdsgrens voor geldt, dienen bij registratie hun
geboortedatum aan te kunnen tonen door middel van een ID-bewijs of paspoort. Dit
betreft de Optimist Benjamin en de Laser Radiaal. Zeilers in de Laser Radiaal dienen aan
het eind van het kalenderjaar 21 jaar of jonger te zijn. Zeilers in de Optimist klasse die aan
het einde van het kalenderjaar 11 jaar of jonger zijn, tellen mee voor het (extra) Benjaminklassement in de Optimist-klasse.
Voor elke klasse geldt een minimum van 8 voorinschrijvingen alvorens de klasse als een
zelfstandige startgroep zal worden opgenomen in het startschema van een
wedstrijdweekend. De organiserende autoriteit kan ervoor kiezen deelnemende klassen
gezamenlijk te laten starten, voor elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt.
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INSCHRIJFGELD

5.1

De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:
a)
Eénmansboten: €22,50
b)
Tweemansboten: €27,50
Bij inschrijving na zondag 12 juni 23:59 uur is €15,00 extra verschuldigd.
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BEPERKINGEN OP BEMANNING

NVT
7

RECLAME

NVT
8

KWALIFICATIESERIES EN FINALE SERIES

NVT
9

PROGRAMMA
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Registratie van de deelnemers vindt plaats in het informatiecentrum.
Het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van de eerste klasse op een baan is op
zaterdag om 10:55 uur en op zondag om 9:55 uur.
Aantal wedstrijden: Er zal gestreefd worden naar meerdere starts per dag voor alle klassen.
Klassen kunnen worden samengevoegd, dan wel gesplitst worden afhankelijk van het
aantal deelnemers in een klasse.
Op zaterdag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 17:00 uur.
Op zondag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

10 CONTROLE OP UITRUSTING
10.1

Voor klassen waar de klassenvoorschriften een geldig meetcertificaat vereisen dienen de
verantwoordelijke personen bij registratie hun meetcertificaat te kunnen tonen, en ook
een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te kunnen overleggen.

11 KLEDING EN UITRUSTING
NVT
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12 LOCATIE
12.1
12.2

Het informatiecentrum en wedstrijdkantoor zijn gevestigd bij WV Aalsmeer, Uiterweg 155,
1431 AD Aalsmeer. Zie Aanhangsel A
Zie Aanhangsel B voor de locatie van de wedstrijdgebieden.

13 BANEN
13.1

13.2

Wedstrijdbanen zijn omschreven in een bijlage van de wedstrijdbepalingen. Deelnemers
worden verzocht alle documenten en de banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.
De Optimist Groen zal op een aparte baan op de kleine Poel varen die bekend zal worden
gemaakt op het palaver voor de Optimist Groen.
De te varen banen worden gepubliceerd in de wedstrijdbepalingen en hangen af van het
aantal ingeschreven boten.

14 STRAFSYSTEEM
NVT
15 SCOREN
15.1
15.2

15.3

Eén wedstrijd moet gevaren worden om de serie geldig te maken
Aftrek:
a)
Bij nul t/m 4 wedstrijden is er geen aftrek.
b)
Bij 5 tot en met 9 gezeilde wedstrijden, wordt het resultaat van de slechtste
wedstrijd afgetrokken.
c)
Voor 9 tot en met 14 gezeilde wedstrijden worden de slechtste 2 resultaten
afgetrokken.
De Combi totaal telling is terug te vinden op de website van de Combi Amsterdam.
www.combiamsterdam.nl

16 [DP] VAARTUIGEN VAN ONDERSTEUNENDE PERSONEN
NVT
17 GECHARTERDE OF GELEENDE BOTEN
NVT
18 LIGPLAATSEN
18.1
18.2

Ligplaatsen voor moederschepen worden door de Havenmeester ingedeeld.
Het plaatsen van boten en trailers dient volgens de instructies van de
havenmeester/parkeerwachten plaats te vinden.

19 [DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
NVT
20 [DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
NVT
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21 DATA PROTECTIE
21.1

21.2

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit,
pers en sponsoren het recht om, zonder vergoeding, fotografische, audio- en videoopnamen op het wedstrijdwater en op de locatie van het evenement te maken en te
publiceren.
Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de organiserende
autoriteit(en) toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, op te
slaan en te verwerken en de uitslagen met bemanning- en bootnamen op te slaan en te
publiceren. De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De
inschrijfgegevens zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer dan voor de
organisatoren noodzakelijk.

22 RISICOVERKLARING
22.1
22.2

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
Zie regel 3 (RvW), Besluit om wedstrijd te zeilen.
De Organiserende Vereniging, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden
betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook,
dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan
vóór, tijdens, of ná de wedstrijdserie.

23 VERZEKERING
23.1

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van € 1.000.000,- per incident of het equivalent daarvan.

24 PRIJZEN
24.1
24.2

Per drie inschrijvingen in een klasse is er een prijs met een maximum van 10 per klasse.
Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op
12 juni 2022, 23:59 uur.

25 OVERIGE INFORMATIE
25.1
25.2

25.3

Het reserveren van plaatsen voor campers en tenten dient bij inschrijving opgegeven te
worden.
Zaterdagavond is er een barbecue. De kosten hiervoor bedragen € 17,50 per persoon voor
volwassenen en € 15,00 voor kinderen tot 12 jaar. Deelname hieraan kan bij inschrijving
aangegeven en betaald worden.
Het is mogelijk om vooraf lunchpakketten te bestellen à € 6,00 per stuk, te bestellen bij
inschrijving.
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Aanhangsel A

Locaties en adressen

Locatie:

WV Aalsmeer
Uiterweg 155
1431 AD Aalsmeer
Locatie informatiecentrum is in de loods tegenover het clubhuis.
Telefoon club:
0297-32 11 33
Havenmeester:
06 555 666 24
Websites van de verenigingen:

https://wvnieuwemeer.nl/wordpress/
https://www.wvaalsmeer.nl/combi-westeinder
https://westeinderzeilwedstrijden.nl

Aanhangsel B

wedstrijdgebied
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