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Aankondiging
voor het 

Open Nederlands Kampioenschap
In de Hansa klasse

georganiseerd door de Nederlandse Hansa Klasse 
in samenwerking met de KWV Frisia te Grou

onder auspiciën van het Watersportverbond
van 8 tot  en met 10 juni 2018

Locatie: KWV Frisia/Zeilcentrum Marit Bouwmeester
Prinses Wilhelminastraat 3

9001 KE Grou

______________________________________________________________________________________

1 DE REGELS
1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor

Wedstrijdzeilen (RvW).
1.2* Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.
1.3 Eventuele wijzigingen op de regels  zoals genoemd in artikelen 1.1 en 1.2 zullen volledig in de 

wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels 
wijzigen.

1.4 Reserve
1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.
1.6* Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

2 RECLAME
2.1 Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de 

Organiserende Autoriteit.

3* DEELNAME-RECHT EN INSCHRIJVING
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): Hansa 2.3, Hansa 303 2p,

Hansa 303 1p en Hansa Liberty.
3.2 Deelname gerechtigde boten kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier in te vullen 

en het samen met het vereiste inschrijfgeld vóór 1 juni 2018 op te sturen naar Wilma van den Broek,
info@hansaklasse.nl of per post naar Vondellaan 228, 3842 EK Harderwijk

3.3 Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen tegen een extra betaling van 15 Euro extra 
toegelaten.

4 INSCHRIJFGELD
4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Klasse Inschrijfgeld
Hansa 2.3 65 Euro
Hansa 303 1p 65 Euro
Hansa 303 2p 80 Euro
Hansa Liberty 65 Euro

4.2 Andere te betalen bedragen:
De maaltijd op zaterdagavond is voor de deelnemers bij het inschrijfgeld inbegrepen. Lunch 
pakketten zullen voor 5 Euro per persoon per dag beschikbaar zijn. 
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5 KWALIFICATIES EN FINALES
5.1 Indien op de sluitingsdatum 1 juni 2018 voor één type boot meer dan 5 inschrijvingen zijn zal dit type 

een eigen start krijgen.

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
6.1* Registratie:

Vrijdag 8 juni van 9.00 tot 11.00 uur
6.2 Palaver

Vrijdag 8 juni 11.00 uur
6.3* Wedstrijdschema:

8 juni 2 races Eerste start om 13.00 uur
9 juni 3 races Eerste start om 11.00 uur
10 juni 2 races Eerste start om 11.00 uur ( + Indien noodzakelijk een reserve wedstrijd)

6.4 Elke dag start de volgende wedstrijd zo snel mogelijk na de wedstrijd ervoor.
6.5 Op de laatste dag zal er na 14.30 uur geen waarschuwingssein meer zijn
6.6 Indien er voor een of meerdere types boten een afzonderlijke start is zal het  startschema op 

vrijdagmorgen om 11.00 uur op het mededelingenbord en tijdens de palaver bekend gemaakt 
worden.

7* METING
7.1 Alle deelnemende boten moeten aan de internationale klassenregels voldoen, zie:

www.hansaklasse.nl. Eventuele uitzonderingen zullen in de wedstrijdbepalingen bekend gemaakt 
worden.

8 WEDSTRIJDBEPALINGEN
8.1 De wedstrijdbepalingen zullen vanaf vanaf 1 mei op beschikbaar zijn op de website van de 

Nederlandse Klasse organisatie: www.hansaklasse.nl. 

9 LOCATIE 
9.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Zeilcentrum Marit Bouwmeester 

Wilhelminastraat 3 9001 KE Grou

10 BANEN
10.1 De baan zal bekend worden gemaakt in de wedstrijdbepalingen. Het zal een trapezium baan zijn 

waarbij de baanlengte ongeveer 45 minuten zal zijn. Afwijking hiervan zal geen reden zijn tot 
verhaal.

11 STRAF SYSTEEM 
11.1 Voor alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-

Ronde Straf.

12 SCOREN
12.1* Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken. 
12.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal   

zijn van zijn wedstrijdscores. 
(b) Wanneer 5, 6 of 7wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
12.3 Indien in een startgroep verschillende boottypes meevaren wordt de score berekent met behulp van 

de SW-factoren.

http://www.hansaklasse.nl
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13 HULPSCHEPEN
13.1 Hulpschepen moeten kenbaar zijn door een oranje vlag of de verenigingsvlag van KWV Frisia

14 LIGPLAATSEN
14.1 Boten moeten op de aan hen toegewezen plaats  liggen.

17 RADIOCOMMUNICATIE
17.1 Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch 

spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

18* PRIJZEN
18.1 Stuurman en bemanning van de winnende boot in de grootste startgroep verkrijgen de titel 

“Nederlands Kampioen Hansa Klasse 2018”.
De verantwoordelijk persoon van de winnende boot verkrijgt de Rode Kampioenswimpel van het 
Watersportverbond.

18.2 Er zal een prijs zijn voor de winnaars van elke startgroep. Indien er in een groep meer dan 5 boten 
zijn ingeschreven op 1 juni 2018 zullen er twee prijzen voor die groep zijn en bij 10 of meer 
ingeschreven boten zullen er 3 prijzen zijn.

19 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
19.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 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.

20 VERZEKERING
20.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 

bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

21 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
21.1 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.

22 OVERIGE INFORMATIE
22.1 Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Wilma van den Broek,

info@hansaklasse.nl
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