WaterSportvereniging Heeg

Aangesloten bij het
Watersportverbond

Aankondiging
voor de

“Slach om Heech”
In de “IFKS” klasse

georganiseerd door Watersportvereniging Heeg
op zaterdag 18 juni 2022 en zondag 19 juni 2022 op het Heegermeer
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DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).
Wijzigingen ten opzichte van de Regels voor Wedstrijdzeilen zullen, indien van toepassing,
worden vermeld in de lokale wedstrijdbepalingen.
De standaard wedstrijdbepalingen van het Watersportverbond (Bijlage Z) zijn van toepassing.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
Ieder persoon aan boord dient bij voorkeur lid zijn van de IFKS of het watersportverbond.
Iedere dag dient er een bemanningslijst met de opvarende van die dag op het Skûtsje gemaild
te worden naar wedstrijdzaken@wsheeg.nl uiterlijk een uur voor het eerste
waarschuwingssein van die dag.
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RECLAME
Er wordt van deelnemers niet verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op
hun boot.
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DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten die ingeschreven zijn voor IFKS 2022 van de
volgende klasse(n):
 IFKS skûtsjes klasse A
 IFKS skûtsjes klasse kleine A
 IFKS skûtsjes klasse B
 IFKS skûtsjes klasse C
Maximaal aantal deelnemers per klasse is 17 deelnemers.
Wanneer er op de sluitingsdatum minder dan 5 deelnemers in één klasse zijn ingeschreven
kan het comité klassen samenvoegen.
Deelnamegerechtigde boten kunnen zich inschrijven via de website van de WSH:
https://wsheeg.nl/slach-om-heech/
De sluitingsdatum voor de inschrijving is donderdag 16 juni 2021 om 23:00 uur
Het inschrijfgeld per moet uiterlijk op vrijdag 17 juni zijn bijgeschreven op rekening
NL42.RABO.0326.104.763 t.n.v. WaterSportvereniging Heeg, o.v.v. ‘Slach om Heeg, naam
schipper en scheepsnaam’.
Bij inschrijving na donderdag 9 juni wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
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INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt: € 25,00 per Skûtsje per dag.
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RESERVE
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PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Reserve
Reserve
Data van de wedstrijden:
Zaterdag
18 juni
3 wedstrijden
Zondag
19 juni
3 wedstrijden
Er zijn in totaal 6 wedstrijden geprogrammeerd.
De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is:
Zaterdag
18 juni
10:50 uur
Zondag
19 juni
09:50 uur
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RESERVE
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen worden voor het evenement gepubliceerd worden op de website van
de WSH: https://wsheeg.nl/slach-om-heech/.
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RESERVE
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BANEN
De te zeilen baan is een trapezium baan met inner- en outerloop.
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STRAF SYSTEEM
Voor alle klassen is regel 44 gewijzigd zodat de twee-Ronden Straf is vervangen door de éénRonde Straf.
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RESERVE
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RESERVE
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RESERVE
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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.

16.

DUIKUITRUSTING EN KUNSTSTOF BADEN
Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet
worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het
einde van de wedstrijdserie.

17.

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden
noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten. Deze beperking is
ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor
veiligheidscommunicatie.

18.

PRIJZEN
Prijzen worden door de organisatie verzorgd.

19.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 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.

20.

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
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NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
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 evenementslocatie zijn gemaakt
vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.
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OVERIGE INFORMATIE
De WSH houdt zich als vereniging aan de overheidsregels, aan de regels van de Gemeente
Súdwest Fryslân en de Veiligheidsregio Friesland, én aan (voor zover van toepassing) het
coronavirusprotocol van het Watersportverbond/NOC*NSF.
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met:
Sikke Heerschop.
Mail: sikke@wea-beheer.nl
06-51270966

Aanhangsel A: De plaats van het wedstrijdcentrum.
Het wedstrijdcentrum bevindt zich in het clubgebouw van de WSH.

Heeg

Wedstrijdcentrum
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AANHANGSEL B: Het Wedstrijdgebied
B1

Het wedstrijdgebied bevindt zich aan de zuidzijde van de betonde vaargeul en tussen de
Rakkenpôlle en de Langehoekspôlle in het Heegermeer.

B2

Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden
in de betonde vaargeul door het Heegermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar
gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de
Definities RvW.

4

