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Aankondiging Bontekoerace
30 oktober 2021
Indien door weersomstandigheden varen op 30 oktober niet verantwoord is houdt de commissie de
mogelijkheid open om eventueel op 31 oktober de wedstrijd te varen
Op het Markermeer nabij Hoorn
Bontekoecommissie in samenwerking met WSV Hoorn

1

REGELS
Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).2021-2024.

2

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk 26 oktober per email worden toegezonden.

3

COMMUNICATIE

3.1

Mededelingen worden gedaan via;
Whatsapp op het gemelde 06 nummer op het Aanmeldingsformulier.
Tijdens de Wedstrijd op VHF 13.

3.2

[DP] Alle boten moeten een Marifoon aan boord hebben, die op VHF 13 kan communiceren.

4

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1

Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen:
Tjalken
Klippers
Botters en Overige (in overleg met de Bontekoecommissie)

4.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het aangehechte aanmeldingsformulier in te
vullen en het samen met het vereiste inschrijfgeld, waarvoor u een Tikkie ontvangt, vóór 26
oktober op te sturen naar:
Annemieke Hoogenboezem, Lijster 61,1715HC Spanbroek
of mailen naar:
info@bontekoerace.com

4.3

Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle
inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben.

5

INSCHRIJFGELD
Inschrijfgeld is :
Tjalken
€ 37.50
Klippers
€ 37.50
Botters en Overige
€ 20.00
Alleen bij afgelasting vanwege Coronamaatregelen van de overheid wordt het inschrijfgeld
gerestitueerd.
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6

PROGRAMMA
De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste start is 10:50 uur.

7

LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:
Club gebouw WSV Hoorn
Julianapark 1
1620 MR Hoorn

.
13

BANEN
De volgende banen kunnen gezeild worden: Aangepaste Olympische driehoek.

14

STRAFSYSTEEM
Voor de alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de
Eén-Ronde Straf.

15

DATA PROTECTIE
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.

16

RISICOVERKLARING

16.1

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.

16.2

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.

17

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

18

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie: Otto Klaren 06-22694700.
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Aanmeldingsformulier Bontekoerace 30 oktober 2021
Naam schip

:……………………………………………………………..….………

Naam schipper/
Verantwoord. Pers. :………………………………………………………………..…
Adres

:………………………………..…………………………....…….……

Postcode

:…………… Woonplaats:……………………………..…….………

Tel.nr. Schipper voor WhatsApp berichten aan deelnemers: 06-………..…………….…
E-mailadres

:…………………………………………………………….….….……

Website

:…………………………………………………………..…….………

Gegevens schip voor Klasse indeling en identificatie:
Type schip

:………………………………………….

Lengte schip

:…………………………………………

Aantal masten

:

Kleur van de romp

:…………………………………………

Roepletters Marifoon

:………………………………………...

Eventueel zeilteken of nummer

:…………………………………………

Nadere bijzonderheden

:…………………………………………

1

2

3

omcirkelen wat van toepassing is

De eigenaar/schipper/verantwoordelijke persoon verklaart te zijn gehouden aan de RvW
2021-2024

Datum: ………oktober 2021

Handtekening schipper:

Dit formulier mailen naar: info@bontekoerace.nl
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