
 

OKTOBERRACES 2015 

 

3 en 4 oktober 2015 te Hindeloopen 

 

Organisatie: ZV Westergo in samenwerking met ZV Workum 

 

Aankondiging Oktoberraces 

 

Het is de ZV Westergo een groot genoegen u uit te nodigen voor de Oktoberraces 2015. De 

wedstrijden worden als vanouds gehouden voor de kust bij Hindeloopen op open water. De 

Oktoberraces bestaan uit vijf windward-leeward wedstrijden. De deelnemers zijn van harte 

welkom in de Marina van SkipsMaritiem. De overnachtingen van 2 en 3 oktober zijn gratis. Voor 

de week voorafgaand en de week na het wedstrijdweekend geldt een korting van 50% op het 

passantentarief. Na het ‘happy hour’ zal er op zaterdagavond een zeilersmaaltijd (voor het menu 

zie www.sailors-inn.nl) worden geserveerd in de Sailor’s Inn. De kosten voor dit diner bedragen 

€ 15 De avond zal verder worden opgeluisterd door live-muziek. 

 

1. Regels 

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

Wedstrijdzeilen 2013-2016 

1.2. De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing. 

1.3. In geval van strijdigheid tussen de talen zal de Engelse tekst prevaleren. 

1.4. Voor ORC club-gemeten jachten geldt als handicap de ORC Club handicap, 

rekenmethode Triple Numbers. 

1.5. De bij het Watersportverbond op 25 september 2015 bekende meetbrieven zijn 

bepalend voor de te hanteren handicap. 

1.6. Voor iedere boot moet op verzoek een geldige meetbrief worden getoond. 

1.7. Voor ORC-Club gemeten boten geldt dat, wanneer bij inschrijving niet is vermeld of men 

met of zonder spinnaker zeilt, men geacht wordt ‘met spinnaker’ deel te nemen. Na 

sluitingsdatum is het niet meer mogelijk de inschrijving te wijzigen. 

1.8. Iedere persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet lid zijn een vereniging 

of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond en voorzien zijn van de 

vereiste licentie. Leden van buitenlandse verenigingen moeten hun lidmaatschap 

kunnen aantonen. 



 

2. Reclame 

Reclame is beperkt tot categorie C 

 

3. Deelname en inschrijving 

3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klassen: ORC Club  

3.2 Inschrijving geschiedt uitsluitend door het inschrijvingsformulier op www.zvwestergo.nl in 

te vullen en te versturen. Het verschuldigde inschrijfgeld en de kosten van de eventueel 

gekozen zeilersmaaltijd zullen door middel van een automatische incasso worden geïnd. 

3.3 Iedere verantwoordelijke persoon met de Nederlandse nationaliteit moet in het bezit zijn 

van een door het Watersportverbond uitgegeven startlicentie, die bij de registratie moet 

worden getoond. 

3.4 Bij annulering na 30 september 2015 wordt geen inschrijfgeld geretourneerd. 

3.5 Bij minder dan 6 inschrijvingen in een klasse kan deze worden samengevoegd met een 

andere klasse. 

3.6 De inschrijving sluit op 2 oktober 2015. 

3.7 Voor iedere boot dient een bemanningslijst met daarop alle namen en nummers van de 

bemanningslicenties ingeleverd te zijn vóór de start van de eerste wedstrijd. Deze lijst 

kan van de website van het Watersportverbond worden gedownload. 

Bemanningslicenties zijn online bij het KNWV aan te vragen via 

www.watersportverbond.nl/zeilen. 

 

4. Classificatie 

De ISAF classificatiecode voor zeilers is van toepassing. 

 

5. Inschrijfgeld 

Het vereiste inschrijfgeld bedraagt € 75. De overnachtingen van 2 en 3 oktober 2015 zijn gratis. 

Voor de week voorafgaand en de week na het wedstrijdweekend geldt een korting van 50% op 

het passantentarief. 

 

  



 

6. Programma van wedstrijden 

6.1 Registratie: vrijdagavond 2 oktober vanaf 21.00 uur in Restaurant Sailor’s Inn in de 

Marina Hindeloopen 

6.2 Zaterdag: 3 windward-leeward baan wedstrijden, waarschuwingssein 10.55 uur voor de 

eerste wedstrijd. Zondag: 2 windward-leeward baan wedstrijden, waarschuwingssein 

9.55 uur voor de eerste wedstrijd. 

 

7. Meting 

Voor iedere boot moet een geldige meetbrief resp. handicapcertificaat kunnen worden getoond. 

 

8. Wedstrijdbepalingen 

De wedstrijdbepalingen kunnen worden gedownload vanaf uiterlijk 25 september van 

www.zvwestergo.nl. Deelnemers kunnen de meest recente versie bij de registratie afhalen. 

 

9. Locatie 

De wedstrijden worden gezeild voor de kust bij Hindeloopen 

 

10. Banen 

De banen zijn windward/leeward banen 

 

11. Strafsysteem 

11.1 Regel 44.1 en 44.2 zijn gewijzigd zodat maar een ronde, inclusief een maal overstag 

gaan en een maal gijpen vereist is. 

11.2 De beslissingen van de protestcommissie zijn bindend zoals voorzien in regel 70.5. 

 

12. Scoren 

Twee wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken. 

Er is geen aftrek van de slechtste score. 

 

  



 

13. Veiligheid 

13.1  De Oktoberraces behoort tot OSR Categorie 4 

13.2  Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de 

klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een meter van het 

wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor 

inspectie te gaan. 

 

14. Radiocommunicatie 

Marifoonkanaal 72 zal worden gebruikt voor communicatie tussen wedstrijdleiding en 

deelnemende jachten. De communicatie wordt beperkt tot datgene dat voor de wedstrijd of de 

veiligheid noodzakelijk is. 

 

15 Prijzen 

Prijzen zullen worden gegeven afhankelijk van het aantal deelnemende boten. 

 

16. 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. 

 

17. Verzekering 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 

bedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. 


