
  
 

 
TONY’S NATIONALE WVD WEDSTRIJD 
Voor de klasse: Spirou 
Op datum van zondag 5/03/2023 

 

1. REGELS  
a) Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW)  
b) De bijkomende bepalingen van de RBSF zijn van toepassing. (Zie website Belgian 

Sailing)  
c) Ieder persoon aan boord, met verblijfplaats in België, moet voorzien zijn van de 

vereiste licentie.  
d) Regel 40.1 is van toepassing (dragen van zwemvesten als de Y-vlag getoond wordt). 
e) RvW 90.3(e) is van toepassing (geen correcties aan uitslagen later dan 48 uur 

publicatie). 
2. WEDSTRIJDBEPALINGEN en COMMUNICATIE  

a) De wedstrijdbepalingen worden ten laatste op zaterdag 04/03/2022 gepubliceerd  
b) Het officiële mededelingenbord staat op het wedstrijdsecretariaat  

3. DEELNAMERECHT en INSCHRIJVING  
a) Aanmelden vooraf kan via Manage2Sail: https://www.manage2sail.com/ 
b) Inschrijvingen gebeuren plaatse aan de registratiedesk   
c) De deelnameprijs bedraagt 10€, te betalen op de dag zelf bij de registratie ter 

plaatse.  Hierin is de wedstrijd zelf en chocolademelk aan het einde inbegrepen. 
d) Het adres: Eglegemweg 8, 2811 Hombeek-Mechelen 
e) Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle 

inschrijvingsvoorwaarden en aan alle betalingen voldaan hebben.   
4. PROGRAMMA  

a) Ingang gaat open om 8h30 
b) Registratie: in het wedstrijdsecretariaat van 09h00 tot 09h30 uur.  
c) Schippersbriefing om 9h30 
d) Het eerste waarschuwingssein is gepland om 10h00 uur  
e) Geen waarschuwingssein zal gegeven worden later dan 15h30 uur   



  
 

5. SCORING en PRIJZEN 
a) Wanneer 4 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 is de seriescore van een boot de som van zijn wedstrijdscores.  

b) Prijzen worden gegeven bij de afroeping van de resultaten  
c) Eerlijke prijzen worden aangeboden door Tony Chocolonely, met voor elke 

deelnemer een prijs, voor het podium een bijzondere prijs 
6. CLUBHUIS en CATERING 

a) WVD Mechelen schiet goed op met het nieuwbouw project. Ondertussen is de bar 
van het clubhuis gesloten en moeten we ons even behelpen, excuses hiervoor. 

b) Sanitair en kleedkamers zijn wel normaal toegankelijk, de leslokalen worden ook 
opengesteld om voor beschutting te zorgen. 

c) De vrijwilligers van de club zorgen voor hotdogs ’s middags en warme chocolademelk 
’s avonds. 

7. DATA PROTECTIE  
a) 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.  

8. RISICOVERKLARING en VERZEKERING  
a) 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. 
 Verantwoordelijkheid te aanvaarden voor verlies van of schade aan 

materiaal, persoonlijk letsel of overlijden voor zover veroorzaakt door hun 
eigen handelen of nalaten  

b) 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.  

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

9. VERDERE INFORMATIE   
a) Voor overige informatie kan contact op worden genomen met  

training@wvd-mechelen.be  
b) Website: https://www.wvd-mechelen.be/ 

 



  
 

 
TONY’S NATIONALE WVD WEDSTRIJD 
Voor de klasse: Spirou 
Op datum van zondag 5/03/2023 

 

1. catering 
a) Dank om via de volgende link uw bestelling te plaatsen: 

https://forms.gle/JHiYvWzDHTnUBoaJ9 
 


