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VERENIGING WATERSPORT DE TWEE PROVINCIËN     
 
Meerweg 227  -  9752 XL Haren 

Tel. 050-3091366 – www.vwdtp.nl 

  
AANKONDIGING           Oranje Regatta sprintwedstrijden        Zondag 30 april 2017   
    
1. DE REGELS  
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.  
             Bijlage Z ‘ Standaard Wedstrijdbepalingen’ en de lokale bepalingen. 
  
 
3.  DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING  
 
3.1  De wedstrijd is uitgeschreven voor alle erkende klassen met een minimum van 5 boten.  
 
3.3        Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website www.sportinschrijving.nl 
  
3.3        De sluiting van de inschrijving is op zondagochtend 30 april om 10.00 uur.  
  
 
5.  INSCHRIJFGELD 
  
5.1  Voor de wedstrijden is een inschrijfgeld verschuldigd van € 7,50,- per éénmansboot en € 15,-. per 

meermansboten. 
  

5.2        Optie, lunch ad € 7.50  p.p. 
  
 
7.  PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
  
7.1        Registratie: Zondag 30 april vanaf 08.30 – 10.00 uur. 
  
7.2  De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:   
    

Datum                    type wedstrijd 1e start           2e en volgende starts    Pauze (lunch)     
 30-04-2017            sprint               11.00 uur       z.s.m.                             wordt op startschip bekend gemaakt.                    
      
7.4  Er zijn zondag in totaal 6 sprintwedstrijden geprogrammeerd.  
 
7.5  De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.55 uur.  
  
 
9.  WEDSTRIJDBEPALINGEN  
              De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar uiterlijk  23  april op www.sportinschrijving.nl.  
  
 
10.   LOCATIE 
   
10.1  Aanhangsel A toont de plaats van het wedstrijdgebied en de haven, waaruit de wedstrijd wordt gezeild.  
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11.  BANEN  
De baan is de zogenaamde trapeziumbaan.    
  

13.  SCOREN  
 
13.2      Minimaal 4 sprintwedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.  
 
13.3      Wanneer er minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores.  
               
             Wanneer 5 sprintwedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van de 

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.   
  
 
14   HULPSCHEPEN  

Het startschip (Meerstart) is wit van kleur en herkenbaar aan de VWDTP-vlag.  
De wedstrijdcomité-schepen zijn herkenbaar aan een gele vlag met RC erin.  
De rescues zijn herkenbaar aan een gele vlag.  

  
 
19  PRIJZEN  

Per 3 deelnemers is er een prijs, met een maximum van 3 prijzen per klasse. Voor de jeugd zijn zelfs 5 
prijzen per klasse te verdelen.  
 
NB Ook dit jaar hopen we weer op ORANJE uitgedoste zeilers en/of  feestelijke versiering van de boten. Er 
zal dan ook een originaliteitsprijs uitgereikt worden!  
  
 

 20.  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.  

  
 
21.  VERZEKERING  

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

  
 
22.  OVERIGE INFORMATIE  

Het mededelingenbord is in ‘t Vooronder in het clubgebouw. De mast waar de vlaggenseinen op  
de wal aan worden getoond, bevindt zich nabij het clubgebouw op de punt van de oost-steiger.  
Boottrailers kunnen gestald worden op het terrein voor het clubgebouw. Auto’s  kunnen slechts in  
zeer beperkte mate op het terrein van het clubgebouw worden toegelaten. U kunt uw auto parkeren 
op het parkeerterrein naast het clubhuis. Voor de Meerweg geldt een parkeerverbod.  
  
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met:    

1. Wedstrijdcommissie te bereiken via wedstrijdcommissie@vwdtp.nl.   
Rita Minke 06-52378535 of Saskia Westerhoff 0623225036  

2. Clubhuis VWDTP,  050-3091366  
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Aanhangsel A: De plaats van de haven en wedstrijdwater. 
  

 
 

 


