Aankondiging
voor de

Schuttevaerrace
Van vrijdag 29 juni tot en met zaterdag 30 juni 2018
op het IJsselmeer en de Waddenzee.

Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek
in samenwerking met de stichting Schuttevaerrace.
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1.

DE REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2

Deel 2 RvW is niet van toepassing van zonsopgang tot zonsondergang en daar waar
motorgebruik is toegestaan. Dan gelden, afhankelijk van het vaargebied, de voorrangsregels
van het Binnenvaart Politiereglement of de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van
Aanvaring op Zee.

1.3

Alle deelnemende boten, uitrusting en bemanning moeten voldoen aan de vereisten van ISAF
Offshore Special Regulations Categorie 3.

1.4

Het fietsen en lopen zal plaatsvinden onder de meest recente versie van het wedstrijd
reglement van de Nederlandse Triatlon Bond.

1.5

Het gebruik van automatische, mechanische en windgedreven zelfstuurinrichtingen is niet
toegestaan.

1.6

Deelnemers zijn verplicht door de organisatie verstrekte apparatuur ten behoeve van een
Track- and Trace systeem op hun boot, fietser of loper aan te brengen.

1.7

De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de
wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.8

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.9

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of
andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond en voorzien zijn van de vereiste
licentie. Leden van het Watersportverbond kunnen een bemanningslicentie aanschaffen bij het
watersportverbond voor € 1,-. Niet-leden betalen € 5,- Daarnaast is er de mogelijkheid om last
minute een evenementbemanningslicentie aan te schaffen voor € 3,- bij de registratie.

2.0

RECLAME

2.1

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door
de Organiserende Autoriteit.

3.0

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klasse(n): ORC voor gemeten schepen, Vrije
Klasse voor ongemeten schepen.

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via www.schuttevaerrace.nl.

4.0

RESERVE

5.0

INSCHRIJFGELD

5.1

De vereiste inschrijfgelden zijn € 175,-per deelnemend team.

6.0

RESERVE
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7.0

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

7.1

Registratie: Donderdag 28 juni 2018 tussen 19.00 en 20.30 uur. Bij de registratie zullen
deelnemersvlaggen, logboek, rugnummers en wedstrijdnummers worden uitgedeeld. Ook zal
het Track- and Trace systeem hier worden uitgedeeld. Registratie is verplicht voor alle
deelnemers. Iedere boot in de ORC Klasse moet bij de registratie een geldige meetbrief tonen.

7.2

Opening: Donderdag 28 juni om 20.30 uur

7.3

Meting en controles: Op donderdagavond 28 juni zal het wedstrijd comité steekproefsgewijs
controles uitvoeren op deelnemende schepen in de haven.

7.4

Data van de wedstrijd: Vrijdag 29 juni tot en met zaterdag 30 juni 2018.

7.5

De start is op vrijdag 29 juni 2018 om 07.00 uur.

8.0

METING
Iedere boot in de ORC klasse moet een geldige meetbrief tonen. In aanvulling hierop, en op
artikel 1.3 van de aankondiging, kunnen de controles worden uitgevoerd.
Deelnemers in de Vrije Klasse varen onder door het Watersportverbond vast te stellen rating.
Hiertegen kan een deelnemer niet in beroep gaan bij het wedstrijd- en/of protestcomité.

9.0

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk een maand voor de eerste wedstrijddag beschikbaar op
www.schuttevaerrace.nl

10.0

LOCATIE
Aanhangsel A toont de route.

11

BANEN
De baan is als volgt:
Lopen: Start – Marina Buitenhaven Stavoren
Zeilen: Stavoren - Kornwerd 8 NM
Zeilen: Kornwerd – Texel 20 NM
Fietsen: Texel 60 km
Zeilen: Texel – Harlingen 26 NM
Lopen: Harlingen 18 km
Zeilen: Harlingen – Vlieland 17 NM
Fietsen: Vlieland 36 km
Zeilen: Vlieland – Terschelling 12 NM
Lopen: Terschelling 12 km
Zeilen: Terschelling – Kornwerd 26 NM
Zeilen: Kornwerd – Stavoren 8 NM
Lopen: Marina buitenhaven – finish
De trajecten moeten aaneengesloten worden afgelegd. Tussenstops / pauzes zijn niet
toegestaan zonder toestemming van de wedstrijdleiding.

12

RESERVE
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13

SCOREN

13.1 Er wordt in twee klassen gevaren namelijk:
Klasse 1; alle ORC klassen.
Klasse 2; Ongemeten schepen.
13.2 De bemanning mag, met inbegrip van de schipper, uit ten hoogste 5 en moet uit minimaal 3
personen bestaan. Zonder toestemming van de wedstrijdleiding mag er niet gewisseld worden
van loper en fietser.
13.3 Voor de zeiltrajecten wordt de zeiltijd berekend op basis “Time on Time Offshore”, omgezet
naar het lage puntensysteem. Voor de loop- en fietstrajecten wordt de gelopen/gefietste tijd
omgezet naar het lage puntensysteem.
13.4 Vier zeiltrajecten, 1 hardlooptraject en 1 fietstraject moeten zijn voltooid om de race geldig te
maken.
13.5 In afwijking van RvW A2 zal de seriescore de optelsom zijn van alle wedstrijdscores zonder
aftrek van zijn slechtste score.
13.6 Voor vrouwelijke atleten wordt een bonus/compensatie toegepast van 11%.
13.7 Deelnemers die ouder zijn dan 40 jaar krijgen een extra bonus van 2% voor het fiets- en
looptraject. 45 jaar 4% en 50 jaar 6 % enz.
13.8 Alleen deelnemers in Klasse 1; ORC klasse dingen mee voor de overall prijs; winnaar van de
Schuttevaerrace.
14

RESERVE

15

LIGPLAATSEN
De start is vanuit de “Marina Buitenhaven” van Stavoren. Men dient hier de aanwijzingen van
de havenmeester te volgen.
Voor de tussenliggende havens dient met op de in de wedstrijd bepalingen aangegeven plaats
een plek te zoeken.
De finish is in de “Marina Buitenhaven” van Stavoren. Men dient op de bij de aanmelding
aangegeven ligplaats te gaan liggen.

16

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het
wedstrijdcomité.

17

DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
Onderwater ademhalingsapparatuur en kunststof baden of een equivalent daarvan mogen niet
worden gebruikt nabij boten tussen het startsein het einde van de wedstrijd.
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18

RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden, noch radioberichten
ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle deelnemers.
Met uitzondering van:

19

VHF in geval van nood.
Sms berichten om met het wedstrijdcomité te communiceren.
Het delen van foto en film bestanden via social media.

PRIJZEN
Prijzen zullen als volgt worden gegeven:
De winnaar van de Schuttevaerrace ontvangt de Henk Gemser wisselbokaal.
Overige prijzen zullen in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

20

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.

21

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

22

OVERIGE INFORMATIE
De registratie, opening, finish en prijsuitreiking vinden plaats in strandpaviljoen “De Potvis”,
Suderstrand 32, Stavoren op de Marina Buitenhaven.
De start vindt plaats vanuit Skippers Inn, Middelweg 15, Stavoren op de Marina Binnenhaven.

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met secretariaat@schuttevaerrace.nl.
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Aanhangsel A: Route
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