Aankondiging:
Laser/windsurf evenement
op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021
voor laser & Windsurfer LT
georganiseerd door de Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP)
op het Paterswoldsemeer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 REGELS:
1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW), zoals gewijzigd in Appendix B Regels voor Windsurf Courseracing
Competitie en aanvullende wedstrijdbepalingen die getoond worden op het officiële
mededelingenbord in ’t Vooronder Clubhuis VWDTP.
2 WEDSTRIJDBEPALINGEN:
2.1 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 10 oktober op www.vwdtp.nl
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING:
3.1 De wedstrijdserie is uitgeschreven voor laser standaard en de windsurfer LT .
Er wordt een team van 2 personen gevormd, waarbij de deelnemers van het team, de ene dag zeilt
in de laser en de andere dag op de windsurfer LT.
3.2 Het team kan zich inschrijven via de website www.vwdtp.nl
3.3 De sluiting van de inschrijving is op donderdag 21 oktober 2021
3.4 Minimaal 8 teams dienen zich in te schrijven, voor een geldig weekend.
4 INSCHRIJFGELD:
4.1 Het inschrijfgeld voor een team bedraagt € 60,00 per weekend. Dit bedrag is incl. lunch op zowel
de zaterdag als de zondag.
5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1 Registratie: zaterdag 23 oktober tussen 9.00 en 10.00 uur
5.2 Skippersmeeting om 10.30 uur
5.3 De wedstrijdserie per dag bestaat uit 5 wedstrijden met onderbreking voor de lunch.
5.4 De tijd voor het waarschuwingssignaal is op zaterdag om 11.10 uur. Start 1e wedstrijd is 11.15
uur. Op zondag is het waarschuwingssignaal om 10.10 uur en start 1e wedstrijd 10.15 uur
5.5 Lunch op zaterdag en zondag om circa 13.00 uur

5.6 Na 16.00 uur zal er op zaterdag geen waarschuwingssein meer worden gegeven. En op zondag na
15.00 uur.
5.7 Op zondag is er een prijsuitreiking rond 16.00 uur
6 LOCATIE:
Het Wedstrijdgebied is het Paterswoldsemeer.
7 BANEN:
De Wedstrijdbaan is een dubbele Driehoeksbaan. 1 baan voor de laser en 1 baan voor de windsurfer.
8 SCOREN:
8.1 Het Lage Punt Systeem is van toepassing.
8.2 Het teamtotaal van het windsurfen en het teamtotaal van het zeilen.
Minimaal 5 wedstrijden, maximaal 10 wedstrijden met aftrek.
9 PRIJZEN:
De prijzen zullen bestaan uit leuke waardevolle spullen.
10 DATA PROTECTIE:
10.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en
de sponsoren 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.
11 RISICOVERKLARING:
11.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan
een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.
Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen
een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind
en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het
handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een
instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen
bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of
dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.
11.2 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.

13 VERZEKERING:
13.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.
14 OVERIGE INFORMATIE:
Nadere informatie kan verkregen worden bij Hans Jurgen Klaassen en/of Hans Slijkhuis

