Watersport Oostende Spuikom, WOS
www.spuikom.be

Wedstrijd Optimist

SFO / WWSV Cup 2
Optimist/Nationaal Optimist 4
Zaterdag 5 mei 2018

Notice of Race
"aankondiging wedstrijd"

De wedstrijd “SFO / WWSV Cup 2 Optimist/Nationaal Optimist 4 ” voor
Optimist zal plaats hebben op zaterdag 5 mei 2018 op de Spuikom in
Oostende en wordt georganiseerd door WOS (Watersport Oostende
Spuikom).
Regels
1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de
Regels van Wedstrijdzeilen 2017-2020.
2. De lokale wedstrijdbepalingen (SI) kunnen de regels wijzigen.

Page 1 of 4

3. Het dragen van reddingsvest of persoonlijk drijfvermogen (RRS1) is
verplicht op het water gedurende het evenement. Wanneer de Y vlag

wordt getoond aan de wal is regel 40.1 van toepassing.
4. Iedere persoon aan boord moet in het bezit zijn een geldige licentie.
Deelnamerecht en inschrijving
De wedstrijd is uitgeschreven voor Optimist, Optimist Benjamin, First Years
en Rookie. Deelnemers kunnen op voorhand inschrijven, door het
aangehechte inschrijfformulier volledig in te vullen en naar het volgende
adres te e-mailen: erwin.bare@telenet.be.
Inschrijven ter plaatse op de dag zelf is ook nog mogelijk vanaf 08.45h.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is 10,00 euro/zeiler. Het inschrijfgeld dient betaald te
worden in cash tussen 08.45h en 09.30h aan de inschrijvingstafel op de club.
Op de dag zelf is een spaghetti te bekomen tegen betaling.
Indeling van de wedstrijd
De wedstrijd is geldig vanaf 2 gevaren manches. Er is een 1ste
aftrekmanche vanaf 4 gevaren manches.
Programma van de wedstrijd
Zaterdag 05 mei 2018, inschrijvingen en betaling inschrijfgeld vanaf 8.45hr
tot 09.30h uur aan de inschrijvingstafel op de club.
1ste start om 10.30 uur. Er wordt gestart vanaf een start schip.
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Er wordt gestreefd naar een maximum van 5 wedstrijden. De tijd van het
waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.20h.
Starttijd volgende wedstrijden: zo spoedig mogelijk. De eerstvolgende
wedstrijd na de lunchpauze zal vermeldt staan op het mededelingenbord in
het clubhuis.
Er zal na 16.00 uur geen waarschuwingssignaal meer gegeven worden.
Wedstrijdbepalingen
Wedstrijdbepalingen (SI – Sailing Instructions) zullen geafficheerd worden op
de advalvas van WOS vanaf 8.30h.
Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers zijn geheel zelf verantwoordelijk, zonder uitzondering voor hun
eigen veiligheid, zowel op het water als op de wal. De WOS noch haar
wedstrijdcomité, umpires, leden en vrijwilligers, accepteren geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende
of na de wedstrijdserie of indirect met deelname aan de wedstrijd zou
kunnen ontstaan. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor de
veiligheid van de zeiler. Het is geheel de verantwoordelijkheid van de ouder
om te beslissen of de zeiler kan gaan zeilen in de weersomstandigheden die
gedurende het evenement zich kunnen voordoen. Ouders die zelf niet
aanwezig zijn bij het evenement moeten er voor zorg dragen dat er een
andere volwassen persoon is aangewezen om deze beslissing voor hun zeiler
te nemen.
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Verzekering
Elke deelnemende boot moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
hebben afgesloten met een minimum dekking van 1.500.000 Euro.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na het gekend zijn van de
resultaten plaatsvinden in het clubhuis van de WOS.
Protestcomité
Besluiten van het protest comité zijn bindend en men kan hierna niet in
hoger beroep gaan waarvoor verwijzing naar SI.
Klassenvlaggen
Vlag zal zijn: O vlag
Locatie:
Het wedstrijdbureau is gevestigd: Vicognedijk
30 8400 Oostende
Informatie verdere informatie kan worden
verkregen via : erwin.bare@telenet.be
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