
Evenement georganiseerd door 

VVW Turnhout 

Adres : De Picken, Turnhout 

Email : info@vvwturnhout.be 

Website : www.vvwturnhout.be 
 

Aankondiging 

NATIONALE ZEILWEDSTRIJD 

Voor de klasse SPIROU 

Op datum van zondag 22/05/2022 
________________________________________________________________________________________ 

1. REGELS 

1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 

(RvW.) 

1.2 De bijkomende bepalingen van de RBSF zijn van toepassing (Zie website Belgian Sailing). 

1.3 Iedere persoon aan boord, die woonachtig is in België, moet voorzien zijn van de vereiste licentie. 

1.4 Regel 40.1 is van toepassing van zodra je het water opgaat (dragen van zwemvesten). 

1.5 RvW 90.3€ is van toepassing (geen correcties aan uitslagen later dan 24 uur publicatie). 
 

2. WEDSTRIJDBEPALINGEN 

2.1. De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf zondag 22/05/2022 aan de registratiedesk (§9.1). 
 

3. COMMUNICATIE 

3.1. Het officiële mededelingen bord staat tegen de gevel van het clubhuis, of bij regenweer in de kleine 

loods. 
 

4. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

4.1. Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door ingevuld inschrijvingsformulier voor 

wedstrijden (zie addendum B) te mailen naar bovenstaand emailadres, ofwel 

4.2. Inschrijvingen ter plaatse aan de registratiedesk (§9.1) : daar inschrijvingsformulier nemen en 

invullen. 

4.3. Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle 

inschrijvingsvoorwaarden en aan alle betalingen voldaan hebben. 
 

5. INSCHRIJFGELD 

5.1. Betalingen van het vereiste inschrijfgeld op de wedstrijdlocatie aan de registratiedesk (§9.1). 

5.2. Het inschrijfgeld bedraagt voor SPIROU : 10 €.  

5.3. Inbegrepen in dit inschrijfgeld is een prijs voor elke deelnemer. 
 

6. PROGRAMMA 

6.1. Registratie en betaling in het wedstrijdsecretariaat van 09h00 tot 09h30. 

6.2. Schippersmeeting aan loods om 10h10. 

6.3. Het eerste waarschuwingssein is gepland om 10h30. 

6.4. Maximum aantal wedstrijden die dag : 6 

6.5. Geen waarschuwingssein zal gegeven worden later dan 15h30. 
 

  



7. HULPSCHEPEN 

7.1. Behoudens uitdrukkelijke toestemming, worden uitsluitend motorboten van de 

wedstrijdorganisatie op het watervlak in Turnhout toegestaan. 
 

8. WEDSTRIJDLOCATIE 

8.1. NoR Addendum A toont de pattegrond van de evenement locatie. 
 

9. BANEN 

9.1. De volgende banen kunnen gezeild worden : driehoeksbaan. 
 

10. STRAFSYSTEEM 

10.1. De Twee-Ronden Straf blijft van toepassing. 
 

11. SCORING 

11.1. Wanneer 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot de som zijn van zijn 

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score, bij minder gevaren wedstrijden de som van alle 

wedstrijdscores. 
 

12. DATA PROTECTIE 

12.1. Door voor dit evenement in te schrijven en er aan deel te nemen, verlenen deelnemers de 

organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, en naar 

hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname van hen te maken op het water 

of op de evenement locatie vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve 

vertrek, en deze opnames te tonen, te gebruiken of te hergebruiken ten alle tijden. 
 

13. RISICOVERKLARING 

13.1. 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 in te schrijven en 

deel te nemen aan dit evenement bevestigt elke deelnemer (ouder of voogd voor minderjarigen) :  

- Het ermee eens dat zeilen een activiteit is waaraan risico’s verbonden zijn 

- Dat hun boot verzekerd is zoals gevraagd hieronder in deze NoR 14 

- Verantwoordelijkheid te aanvaarden voor verlies van of schade aan materiaal, persoonlijk 

letsel of overlijden voor zover veroorzaakt door hun eigen handelen of nalaten 

13.2. 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. 
 

14. VERZEKERING 

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

bedrag van 1.500.000 € per incident of het equivalent daarvan. 
 

15. PRIJZEN 

15.1. Voor de eerste drie zijn een trofee voorzien, elke deelnemer ontvangt een prijs bij de afroeping 

van de resultaten. 
 

16. VERDERE INFORMATIE 

16.1. Er zijn ’s middags hamburgers (2 € per broodje hamburger) te verkrijgen, gelieve op voorhand in te 

schrijven zodat we een inschatting kunnen maken hoeveel er moeten voorzien worden. 

16.2. Voor overige informatie kan contact opgenomen worden met het mailadres bovenaan vermeld. 

 



NoR Addendum A : evenement locatie 

 

Paars onderbroken pijl = aanrijroute 

Rode pijl = clubhuis 

P = parking  

 

 
 



NoR Addendum B : Inschrijvingsformulier 

 

Gegevens van de wedstrijd : 

 

Naam evenement Zeilwedstrijd Spirou 

Datum 22 mei 2022 

 

Gegevens van de deelnemer : 

 

Voor-en familienaam kapitein  

Adres  

Postcode  

Gemeente  

Emailadres  

Lid van vereniging  

Licentienummer  

 

Gegevens van de boot : 

 

Klasse SPIROU 

Zeilnummer BEL… 

Inschrijfgeld 10 € 

Reclamecertificaat Neen 

 

Bestelling voor de hamburgers ’s middags (2€ per broodje hamburger, te betalen bij inschrijving) 

 

Aantal hamburgers  

 

 

Voor akkoord met de bepalingen zoals beschreven in de NoR : 

 

Datum     Handtekening (ouder of voogd voor minderjarige) : 


