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Aankondiging 

 Aangepast op 26 Maart 2018 

NB In geval van afwijkingen is de Engelse tekst  bindend 

UNITED 4 SAILING REGATTA 2018 

April 14-15, 2018 op het Ijsselmeer voor  Medemblik 

April 28-29, 2018 op het Ijsselmeer voor  Workum 

September 1-2, 2018 op het Ijsselmeer voor  Medemblik 

September 29-30, 2018 op  het Ijsselmeer voor  Workum 

In de klassen: Cadet, Europe, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Optimist, Optimist Benjamin 

(geboren in 2007 of later) RS Feva, Splash Blue, 29er, 49er, 49erFX(open)and Nacra 15.  RS-500 

alleen op  April 14-15 

De Organiserende Autoriteit is de  Stichting United 4 Sailing, in samnwerking met KZ&RV Hollandia, 

ZV Workum, en andere Verenigingen. 

1 REGELS 

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 

1.2 de Bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing. 

http://www.sailing.org/41717.php 

1.3 Op de zeilen moeten het zeilnummer en landenletters aangebracht zijn in 

overeenstemming met de klassenregels en de RvW en voldoen aan RvW Appendix G. Met 

toestemming van het wedstrijdcomité mogen boten, die gehuurd of geleend zijn voor het 

evenement een zeilnummer hebben wat niet voldoet aan de klassenregels, op voorwaarde 

dat het zeilnummer niet hetzelfde is als enige andere boot in zijn klasse. Dit wijzigt RvW 

G3. 

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

1.5 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de 

vereiste licentie. De licentie kan bij registratie gecontroleerd worden. 

1.6 RvW Appendix T is van toepassing. 

1.7 Alleen voor de Nacra 15 klasse: Het Race Comité kan besluiten het gebuikt van helmen 

(EN1385 standard) verplicht te stellen. 

2    RECLAME 

 Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt 

door de Organiserende Autoriteit. Als deze regel wordt overtreden is World Sailing Regel 

20.9.2 van toepassing. 

3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

3.1 Deelnemers in klassen waar in een leeftijdsgrens van toepassing is, moeten een bewijs van 

hun geboortedatum (bijvoorbeeld een paspoort) meebrengen bij de registratie. 

3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen alleen inschrijven door de inschrijfprocedure op de 

U4 website www.united4sailing.org te voltooien.. 
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3.3 Voor jongeren onder de 18 jaar moet een Consent and Declaration Form ingevuld worden 

met gebruik van het formulier dat beschikbaar is op de U4 website 

www.united4sailing.org. 

3.4 Online inschrijving voor alle klassen is  open vanaf 24 February 2018 12:00 uur en sluit op 

de woensdag voor ieder weekend om 12.00 uur. 

3.5 Deelnemers die ingeschreven hebben na de woensdag vóór ieder weekend zullen alleen 

geaccepteerd worden na schriftelijke toestemming van de OA en alleen voor klassen waar 

van het maximum aantal deelnemers niet bereikt is. (zie NOR 3.9). 

3.6 Deelnemers kunnen om annulering van hun inschrijving vragen door de OA een Email te 

sturen via the U4 website. Als dit verzoek is gedaan vóór de woensdag voor ieder weekend 

12.00 uur en door de OA is geaccepteerd, wordt het inschrijfgeld terug gegeven onder 

inhouding van €15,00 administratiekosten. Na woensdag 12.00 uur vóór ieder weekend 

wordt geen geld teruggegeven. 

3.7 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de correct informatie zoals vermeld op het 

inschrijfformulier. Het wordt sterk aangeraden dat deelnemers hun inschrijfinformatie te 

checken op de U4 website (dit is ook bevestiging van hun inschrijving). Wijzigingen in de 

naam, geslacht, zeilnummer en/of nationaliteitsletters moeten op de U4 website gemaakt 

worden vóór de vrijdag vóór ieder weekend 12.00 uur voor enige wijziging na deze datum 

of gedurende  registratie  moet een boete van €10,00 betaald worden (contant of per pin) 

bij de registratie 

3.8 Als minder dan 8 boten in een klasse hebben ingeschreven op de sluiting van de 

inschrijving  op woensdag 12.00 uur vóór het weekend, wordt de wedstrijdserie voor die 

klassen gecanceled. Dit wordt via de U4 website www.united4sailing.org . bekend 

gemaakt. 

3.9 De volgende beperkingen in het aantal deelnemende boten zijn van toepassing: 

Klasse Maximum aantal deelnemers 

Optimist 240 boten 

Laser Radial, Laser 4.7 150 boten 

Splash Blue Max 150 boten in A klasse  en  max 150 boten in B klasse 

Alle andere klassen 75 boten 

4    INSCHRIJFGELD 

Vereiste inschrijfgelden zijn: 

Europe, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Optimist, Splash 

Blue 

€60,00 ieder weekend 

29er, 49er, 49erFX(open), Cadet, Nacra 15, RS-500 , RS Feva €80,00 ieder weekend 

5 RESERVE 6   PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

 6.1  Registratie van alle deelnemers zaterdag vanaf 08.00 uur. 

 6.2  Datum van en aantal wedstrijden: 

Klasse Aantal wedstrijden 

Zaterdag Zondag 

Cadet, Europe, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Optimist, 

RS Feva en  Splash Blue 

4 4 

29er, 49er, 49erFX(open), Nacra 15 en RS-500 5 5 
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6.3   De Optimist vloot wordt iedere dag in startgroepen gesplitst. Als er minder dan 160 

ingeschreven deelnemers zijn in twee groepen, bij meer dat 160 ingeschreven deelnemers 

zullen er drie startgroepen zijn. 

6.4  Wanneer er meer dan 75 Laser Radial, Laser 4.7 of Splash Blue deelnemers hebben 

ingeschreven, zal de vloot gesplitst worden in twee startgroepen. 

6.5  Op zondag zal na 15.00 uur geen waarschuwingssein gegeven worden 

(Voor 29er, 49er, 49er, 49erFX, Nacra 15 en  RS-500 15.30 uur). 

7    METING 

Voor klassen waarvan de klassenregels een geldige meetbrief verplicht stellen, kunnen 

meetbrieven gecontroleerd worden bij registratie. In aanvulling hierop kunnen 

meetcontroles gedaan worden bij registratie. 

8    WEDSTRIJDBEPALINGEN 

De Aankondiging en de wedstrijdbepalingen worden gepubliceerd op de website 

www.united4sailing.org. 

Deze documenten kunnen in PDF format gedownload worden en worden niet uitgereikt. 

9    LOCATIE 

Het adres van het wedstrijdkantoor en de locaties zijn beschreven in het menu  location op 
de website www.united4sailing.org. 

10    BANEN 

Er zijn 4 wedstrijd banen. 

In de wedstrijd banen worden trapezium-banen neergelegd  met binnen- en buiten lus of 

op- en neer banen De lengte van de baan zal zodanig zijn dat de eerste boot in iedere 

wedstrijd binnen de target tijd finisht. 

Klasse Target tijd 

Cadet, Europe, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Optimist, 

Splash Blue en RS Feva 

45-50 minuten 

29er, 49er, 49erFX(open), Nacra 15 en RS-500 30 minuten 

11   STRAF SYSREEM 

11.1 RvW Appendix P is van toepassing. Waar in Appendix P regatta staat, moet dit als weekend 

serie worden beschouwd. 

11.2 Voor the 29er, 49er, 49er FX, RS Feva en  Nacra 15 klasse RvW 44.1 en  P2.1 zijn  gewijzigd 

zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf. 

12 SCOREN 

 12.1 Weekend series 

Voor iedere weekend serie is het lage punten scoring systeem van toepassing. Om de 

aparte junior, dames of hun subklassen te scoren, worden de scores van de normale 

wedstrijden gebruikt. Wanneer minder dan vier wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van 

een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  Dit wijzigt RvW Appendix A2. 12.2 Totaal 

score 

Voor de totaal score tellen alle wedstrijden die gezeild zijn.. 

Aftrek is als volgt: 1-4 gezeilde wedstrijden geen aftrek, 5, 6, 7, 8 of 9 races: 1 aftrek , 

gevolgd door één extra aftrek per 5 gezeilde wedstrijden.. 
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13   COACH EN SUPPORT BOTEN 

Coach en support boten moeten zich registreren op de U4 sailing website bij de OA vóór 

de eerste start van de eerste wedstrijd en moeten voldoen aan de support boot regels. 

Coach en support boten moeten gemerkt zijn met een nummer op een duidelijk zichtbare 

plaats. Dit nummer moet worden verkregen van de Organiserende Autoriteit. De 

registratie kost  €10,00 en wordt niet teruggegeven. RvW 3 is van toepassing. 

14    LIGPLAATSEN 

Boten moeten op de toegewezen plaatsen in het botenpark liggen. 

15    RADIO COMMUNICATION 

Terwijl hij wedstrijd zeilt zal een boot  geen radio berichten uitzenden of ontvangen die 
niet beschikbaar zijn voor alle Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 
De marifoon wordt alleen voor veiligheids communicatie gebruikt. 

16    PRIJZEN 

16.1  Er zijn prijzen voor iedere weekend serie in iedere klasse. 

16.2  Er zijn aparte prijzen beschikbaar voor Laser Radial dames, Optimist Benjamin 

16.3  Er zijn prijzen voor iedere klasse en in de Optimist Benjamin en de Laser Radial dames 

klasse voor de hele regatta. 

17    RIGHTS TO USE NAME AND LIKENESS 

Door aan dit evenement deel  te nemen, accepteren deelnemers dat zij kunnen worden 

gefotografeerd en/of op video vastgelegd kunnen worden terwijl zij aan de wedstrijd 

deelnemen en/of gebruik maken van de U4 faciliteiten en zij stemmen in met het maken 

van zulke opnamen en het gebruiken, hergebruiken, publiceren van dergelijke opnamen 

In alle media, al dan niet met de naam van de deelnemer, zonder compensatie en 

zonder de toestemming van de deelnemer voor dergelijke beelden of het gebruik ervan. 
Video camera’s kunnen ook op boten worden aangebracht. 

18 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit 

om wedstrijd te zeilen. Het Watersportverbond, de Stichting U4 Sailing en hun leden, het 

wedstrijdcomité, de Jury of iedere ander partij betrokken bij de organisatie van de regatta 

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. 

19 VERZEKERING 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimum bedrag van €1.500.000,00 per evenement of het equivalent daarvan. 

20   OVERIGE INFORMATIE 

De United 4 Sailing Regatta is te vinden op www.united4sailing.org. 


