Aankondigingen
Marieholm zomerevenement 2022
Georganiseerd door de WSV Hoorn
In samenwerking met de Nederlandse Marieholm Vereniging
Te houden op
Vrijdag 1 t/m zondag 3 Juli op het Markermeer
Voor de diverse Marieholm klassen

(DP) Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden opgelegd, ter
beoordeling aan het protestcomité (DPI).
(NP) Duidt een regel of bepaling aan waarvan de overtreding geen grond is voor protest
door een boot.
1
1.1

DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW) 2021 - 2024.

1.2

De volgende Regels worden gewijzigd: regels 62.1 (a) , 65.2 en 66.
In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak
schriftelijk worden ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.
Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: ‘Op de laatste wedstrijddag
kan een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek
schriftelijk is ontvangen binnen 30 minuten na het verkrijgen van de uitspraak.

1.3

(DP) De richtlijnen van het RIVM betreffende Covid-19 zijn tijdens het gehele wedstrijd

weekend, ook voor en na de officiële wedstrijden en palavers, van toepassing. Wij
verzoeken u vriendelijk ook deze richtlijnen volledig in acht te nemen door o.a.
voldoende afstand van elkaar te houden, hygiëneregels op te volgen en niet met grote
groepen bij elkaar te komen. Houd ook rekening bij het afmeren van de boten, zorg dat
er ten alle tijden voldoende afstand is.
Zie voor de regels
Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuuruitgaan-en-sport/sport
NOC + NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol
Watersportverbond: https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/actuele-themas/maatregelen-en-adviezen-voor-de-watersport
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(DP) Deelnemers en toeschouwers moeten gehoor geven aan elk redelijk verzoek van een
official. Niet-naleving kan wangedrag zijn. - Redelijke acties van officials om COVID-19richtlijnen, -protocollen of -wetgeving uit te voeren, zelfs als ze later overbodig blijken te zijn,
zijn geen ongepaste acties of omissies.

2
2.1

3

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 21 Juni op www.wsvhoorn.nl.
(DP) COMMUNICATIE

3.1

Mededelingen aan de zeilers zullen worden gedaan op het mededelingenbord bij het
wedstrijdbureau en digitaal via de whatsappgroep Marieholm Notice Board. Aanmelden
bij de Whatsappgroep kan via https://chat.whatsapp.com/Hxhi5DBJHfkK1VbiqG5zVI

3.2

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

4

INSCHRIJVEN EN DEELNEMEN

4.1

De wedstrijden zijn open voor alle Marieholmklassen

4.2

De klassen zijn als volgt gedefinieerd
Klasse

Voorwaarde/ Handicap

Wedstrijdklasse IF-e
Wedstrijdklasse IF
Wedstrijdklasse M26
Toerklasse IF-e
Toerklasse IF
Toerklasse M26

SW 107,5 met geldige meetbrief
SW 105,5 met geldige meetbrief
SW 110 met geldige meetbrief
SW 107,5*
SW 105,5*
SW 110*

* Inschrijven zonder spinaker levert 1 SW punt voordeel op.
4.3

Deelnemers moeten zich uiterlijk donderdag 30 Juni 2022 23:59 aanmelden door het
inschrijvingsformulier volledig in te vullen op www.marieholmvereniging.nl

4.4

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die zij verstrekken
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bij de inschrijving. De organisatie adviseert de deelnemers om hun gegevens te checken
op het mededelingenbord bij het wedstrijdbureau.
5

RESERVE

6

RESERVE

7

RESERVE

8

RESERVE

9

SCHEMA

9.1

Registratie:
Datum
30 Juni
1 Juli

Tijd
19:00 – 21:00
8:00 – 10:00

Voor de eerste start van het evenement moet elke deelnemer zich melden op het
wedstrijdbureau om de ingevulde bemanningslijst in te leveren.
9.2

Wedstrijdschema
Datum
Vrijdag 1 Juli
Zaterdag 2 Juli
Zondag 3 Juli

Wedstrijdklasse
4 Wedstrijden
6 Sprintwedstrijden
1 Langebaan
wedstrijd

Toerklasse
4 Wedstrijden
6 Sprintwedstrijden*
1 Langebaan wedstrijd

* Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de organisatie besluiten om de
toerklasse ofwel mee te starten met de wedstrijdklasse ofwel apart te starten.
9.3

Het wedstrijdcomité zal zo snel mogelijk na de finish beginnen met een nieuwe
startprocedure van een volgende start.

9.4

Het palaver zal dagelijks om 9:00 zijn op de WSV Hoorn nabij of in het clubgebouw
“De Loods”
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9.5

De tijden van de waarschuwingsseinen van de eerste wedstrijd
Datum
Vrijdag 1 Juli
Zaterdag 2 Juli
Zondag 3 Juli

9.6

Wedstrijdklasse
10:25
9:55
9:55

Toerklasse
10:30
10:00
10:00

Om deelnemers te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal
beginnen, zal de oranje startvlag worden gezet met één geluidsein vijf minuten voor
het eerste waarschuwingssein van een nieuwe startserie. Deze vlag is daarna het
merkteken van de startlijn

9.7

Op 1 en 2 Juli zal er na 15:15 geen waarschuwingssein meer worden gegeven.
Op 3 Juli zal er na 12:00 geen waarschuwingssein meer worden gegeven.

10

CONTROLE EN UITRUSTING

10.1

Elke boot moet voldoen aan de klassevoorschriften.

10.2

Boten mogen elk moment geïnspecteerd worden

11

RESERVE

12

LOCATIES

12.1

Deelnemers kunnen een ligplaats krijgen in de haven van WSV Hoorn. Julianapark 1;
1621 MR Hoorn, 0229-213 540; www.wsvh.nl/locatie/
RIB’s kunnen te water worden gelaten bij Marina Kaap Hoorn, Schelphoek 4, 1621 MK
Hoorn
Auto’s kunnen worden geparkeerd op het parkeerterrein Nieuwe Wal Nieuwe Wal 4,
1621 MB Hoorn
Camperplaatsen zijn beschikbaar op de Grashaven Hoorn, Visserseiland 221 te Hoorn,
telefoon 0229-215208 https://www.grashavenhoorn.nl/

12.2

De wedstrijden worden gehouden op het Markermeer nabij boei Sport G- Nek. De
positie van het startschip zal tijdens het palaver bekend worden gemaakt.
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13
13.1
13.2
13.3

14

DE BANEN
Vrijdag 1 Juli zal er een upwind-downwind baan worden gevaren met een in-de-windse
finish. De targettime zal 45 minuten zijn.
Zaterdag 2 Juli zal er een upwind-downwind baan worden gevaren met een
voordewindse finish. De targettime zal 25 minuten zijn.
Zondag 3 Juli zal er een lange baan worden gevaren. Details worden tijdens het palaver
bekend gemaakt. De baan zal ongeveer 12 mijl/150 minuten zijn.
STRAFSYSTEEM

14.1

Voor alle Klassen wordt RvS 44.1 gewijzigd , de twee-ronden-straf wordt vervangen door
een één-ronde-straf .

15
15.1

SCOREN
Eén wedstrijd moet zijn voltooid om het evenement geldig te maken.

15.2

Bij 5 wedstrijden is er een aftrekwedstrijd, bij 9 of meer wedstrijden zijn er twee
aftrekwedstrijden. De langebaan wedstrijd van zondag 3 Juli is niet aftrekbaar en
telt 1,5 keer mee in de einduitslag.

16-21 RESERVE

22

RISICOSTATEMENT
RRS3 stelt: 'De verantwoordelijkheid voor de beslissing van een boot om deel te nemen
aan een race of om te blijven racen is van haar alleen.' Door deel te nemen aan dit
evenement is elke deelnemer het ermee eens en erkent hij dat zeilen een potentieel
gevaarlijke activiteit is met inherente risico's. Deze risico's omvatten sterke wind en
ruwe zeeën, plotselinge veranderingen in het weer, het falen van apparatuur, fouten in
de beheersing van boten, slechte zeemanschap door andere boten, verlies van
evenwicht op een onstabiel platform en vermoeidheid wat resulteert in een verhoogd
risico op letsel. Inherent aan de zeilsport is het risico van blijvend, catastrofaal
letsel of de dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

23

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

24

PRIJZEN
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24.1 In iedere klasse zullen prijzen uitgereikt worden. Voor de sprintwedstrijden van zaterdag
zullen aparte prijzen worden uitgereikt.
De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd plaats op
de WSV Hoorn.
25

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT

25.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de Organiserende
Autoriteit automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen
goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen
te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn
gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.
25.2 Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de Organiserende
Autoriteit toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, op te
slaan en te verwerken en de uitslagen met bemanning namen en boot naam op te slaan
en te publiceren. De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De
inschrijfgegevens en uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer
dan voor de organisatoren noodzakelijk

26

VERDERE INFORMATIE
Op zaterdagavond zal er een gezamenlijk diner zijn.
Op zondagochtend zal er een gezamenlijk ontbijt zijn.
Voor verdere informatie, neem contact op met
Gilbert Haverkamp
06-53788835
wedstrijd@wsvhoorn.nl

.
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BIJLAGE A
Locatie WSV Hoorn

