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     AANKONDIGING 
 

Wedstrijden voor het 
 

Regenboog Lustrumevenement 
 

van 27 tot en met 29 juli 2012 
  

 
Aankondiging voor het JUBILEUM  EVENEMENT  in de Regenboogklasse te houden van 27 t/m 29  juli 
2012 op het Sneekermeer. 
 
De organiserende autoriteit bestaat uit de Koninklijke Watersportvereniging Sneek  (KWS) in samen-
werking met de Regenboogclub. 
 
1 De regels 
1.1   De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen. 
1.2 De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.  
1.3 Voor de eerste wedstrijd op vrijdag 27 juli is het BPR van toepassing. 
1.4 Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) 

Wedstrijdbepalingen worden vermeld. 
1.5 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd. 
 
2 Reserve 
 
3 Inschrijvingen 
3.1      Alleen Regenbogen met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke  

persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en waarvan het ondertekende inschrijfformulier en het 
inschrijfgeld is ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.  

3.2 Inschrijvingen dient te geschieden via de website van de Klassenorganisatie : 
WWW.Regenboogclub.nl                                                                                                              

3.3 Sluiting van de inschrijving  15 juli 2012  
3.4 Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen worden niet meer geaccepteerd. Een 

inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld! 
 
4 Inschrijfgeld 
 Het inschrijfgeld bedraagt € 295.- en dient uiterlijk op 18 juli te zijn ontvangen op 

bankrekeningnummer 48.98.45.657 ten name van De Regenboogclub, te Amsterdam onder 
vermelding van Jubileum Evenement 2012, naam van de verantwoordelijke persoon en het 
zeilnummer. Voor meer informatie zie WWW.Regenboogclub.nl of ga naar 
WWW.lustrumregenboog.nl  

  
 
5 Kwalificaties en finales 
5.1 Als er op 24 juli om 21:00 uur 40 of meer boten zijn geregistreerd bij de wedstrijdorganisatie 

zullen de boten worden verdeeld over 4 subgroepen en kwalificatiewedstrijden zeilen.  
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5.2 Indeling in de groepen zal gebeuren door de top 16 van het voorgaande NK  te verdelen over de 
4 subgroepen. Nr 1 = a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=a, 6=b, etc. Overige deelnemers worden door loting 
geplaatst. De poule-indeling zal bij Wams Watersport verkrijgbaar zijn en zal gepubliceerd 
worden in het mededelingbord van het KWS wedstrijdcentrum. 

5.3 De wedstrijden op de eerste twee dagen van het evenement, vanaf race 2, zijn 
kwalificatiewedstrijden en de wedstrijden op de laatste dag is voor de Gold en Silver fleet.  

 
6 Programma van wedstrijden 
6.1 Registratie: 

Op 26 juli  van 18.00 uur tot 21:00 uur bij Wams Watersport, Geeuwkade 3, Sneek en op 27 
juli van 08.30 tot 10.00 uur.  
Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden voor registratie. 
 

6.2 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd: 
 

 Datum 1e start 2e start 3e start 4e start 
vrijdag      27 juli 10.00 uur  Asap 15.00 uur   
zaterdag    28 juli 9.30   uur  11:30 uur 15.00 uur Bemanningswedstrijd 

zondag      29 juli 10.00 uur  12.00 uur   
 
 
6.3 A. Er zijn in totaal 7 wedstrijden geprogrammeerd die meetellen voor de eindoverwinning. 

De eerste start zal plaats vinden in de Houkesloot nabij het Vuurtorentje.  Er zal worden  
gestart vanaf 10:00 uur om de 5 minuten in groepen van 10.  
Indeling wordt op 26 juli bekend gemaakt door het wedstrijdcomité.  

B. De tweede start is de eerste wedstrijd in de serie van 7 wedstrijden. 
C. Informatie over de bemanningswedstrijden zullen nader bekend worden gemaakt.  

6.4  Het wedstrijdcomité heeft de mogelijkheid om maximaal 4 wedstrijden per dag te laten varen.  
 
7 Reseve. 

 
8 Wedstrijdbepalingen 

De Wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar bij registratie op 26 juli bij Wams Watersport, 
Geeuwkade 3, Sneek van 18:00 uur tot 21:00 uur. 
 De Wedstrijdbepalingen staan vanaf 26 juli eveneens vermeld op website van de 
Regenboogclub: www.regenboogclub.nl en  op de KWS-site: www.sneekweek.nl onder 
Jubileum Evenement Regenboog 2012. De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum 
zijn dagelijks van   8:30 - 18.00 uur. 

 
9 Locatie 
 De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer. 
 
10 Banen 

 A. De route die vanuit Sneek moet worden gevaren is ; Houkesloot – PM kanaal (in rechte lijn  
        oversteken)  – Kolmeersgat  - Sneekermeer. Op het Sneekermeer zal nog een baan worden  
      uitgelegd. Zie Appendix A.  
B. De reguliere wedstrijden zullen worden gezeild op een zgn. "upwind - downwind baan" en    
     zullen nader worden omschreven in de wedstrijdbepalingen.  

 
 
11 Strafsysteem 
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 Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de 
kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming 
verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond. 

 
12  Scoren 
12.1 Voor de eerste wedstrijd vanuit Sneek zal een uitslag worden gegenereerd op basis van tijd. 
12.2 Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 RvW is van toepassing.  

Er zijn 7 wedstrijden geprogrammeerd. Bij 4 of 5 kwalificatiewedstrijden wordt, met 1 
(tijdelijke) aftrek, een indeling opgemaakt van de boten voor hun plaatsing in de Gold fleet en 
de Silver fleet. Het werkelijk aantal gestarte boten is de basis voor deze indeling. 

12.3 Indien drie kwalificatiewedstrijden zijn voltooid vindt geen aftrek plaats voor de plaatsing in de 
Gold fleet en de Silver fleet. 

12.4 De in de kwalificatiewedstrijden behaalde punten tellen mee voor het  totaal resultaat, met dien 
verstande dat een resultaat van een kwalificatiewedstrijd eveneens voor aftrek in aanmerking 
kan komen. 

12.5 Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 

12.6 Waarde voor letterscore zoals gemeld in App. A11 is het zelfde als de grootste mogelijke 
            vloot +1. Dit wijzigt regel A 4.2 RvW 
 
13 Reserve 

 
14 Ligplaatsen en kranen van boten 
14.1 Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen. 
14.2 De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. 

Deelnemers aan het Jubileum Evenement 2012 kunnen na telefonische afspraak met de heer T. 
Postma (06-18125015), voorafgaande aan en na afloop van het evenement gebruik maken van 
deze faciliteiten. Het gebruik van deze kraan is voor deelnemers van het Jubileum Evenement  
gratis. De kraan en trailerhelling zijn te vinden op een parkeerterrein waarvan de inrit ligt 
tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is 
tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.  

 
15 Radiocommunicatie 
15.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten 

ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Een uitzondering wordt gemaakt voor het 
gebruik van mobiele telefoons.   

15.2 Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt voor het ontvangen van berichten van het 
lustrumcomité. Er zullen berichten via SMS verstuurd worden. 

 
16 Prijzen 

Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning voor de eerste vijf plaatsen in 
het klassement zowel in Gold als Silver fleet. 
 

17 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 

 
 
18 Verzekering 
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 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 
bedrag van Euro 1.200.000 per evenement of het equivalent daarvan. 

 
19 Informatie 

Voor meer informatie kunt U terecht op de website van de Regenboogclub 
(www.regenboogclub.nl) of contact opnemen met: 
1. Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), via www.sneekweek.nl of  tel. 0515-

430810. 
2. Wedstrijdcentrum KWS, telefoon 0515-415140 (alleen tijdens het evenement). 
3. Regenboogclub, R.J.W.  Kampschreur, e-mail: robert@kampschreur.nl  

                           Maarten Versluis, email: vmaarten@dds.nl 
4. Havenmeester Starteiland: Rene Broekhuis – 06-38754054 www.sneekweek.nl  
5. Kraanbediening nabij Paviljoen: de heer T. Postma - 06-18125015 
6. Jan Kooistra Wedstrijdleider Jubileum Evenement 2012, 06-22143650 

 
Appendix A , 
 

                 


