Notice of Race
Optimist Selectie wedstrijden | 6 & 7 oktober 2018
WV Braassemermeer
De Optimist Selectie 2018 zal worden gehouden op 6 en 7 oktober op het
Braassemermeer te Roelofarendsveen voor de klasse Optimist A & B
Regels
• De wedstrijd is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020. In de Wedstrijdbepalingen zullen enkele regels
worden gewijzigd.
• Appendix P van de Regels voor Wedstrijdzeilen is van kracht.
• Bepalingen van het Watersportverbond
• De klassenvoorschriften van de desbetreffende klasse
Voorwaarden voor deelname en inschrijven
• Alleen boten met een geldig meetcertificaat en een geldige wedstrijdlicentie zijn
gerechtigd deel te nemen. Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat
op de meetbrief is vermeld.
• Inschrijving en deelname staat open voor A- en B-zeilers. Inschrijving en deelname staat
niet open voor zeilers die voor tussen 1 januari en 1 september 2018 nog C-zeiler waren.
Ook niet als zij vanaf dit najaar of volgend jaar aan de Combi B zullen meedoen.
• Een B-zeiler die aan het eind van dit Combi-seizoen op basis van zijn/haar
Combiresultaten niet verplicht promoveert naar de A groep, kan deelnemen aan de ABselectie zonder zijn B-status te verliezen. Hij of zij kan volgend jaar weer deelnemen in
de Combi B. De A en de B zeilers varen in dezelfde wedstrijdbaan. Zij schrijven zich wel
apart als A of B zeiler in, zodat voor beide groepen zeilers een apart klassement kan
worden opgesteld.
• Nederlandse deelnemers mogen alleen deelnemen als zij lid zijn van de OCN. Bij de
registratie op zaterdagochtend worden alle Nederlandse deelnemers gecontroleerd op
een geldig OCN lidmaatschap
Inschrijven
Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 4 oktober 2018 23:59. Via de link op de website
van de OCN, www.optimist.nl/inschrijven of wanneer de limiet van 264 boten is bereikt.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor deelname aan de Optimist Selectie 2018 bedraagt € 75,00 Nadat de
inschrijving is geaccepteerd, is het inschrijfgeld verschuldigd. Als de zeiler niet kan
deelnemen, is geen inschrijfgeld verschuldigd onder voorwaarde dat de zeiler zich uiterlijk
vóór zondag 30 september 23:59 uur heeft afgemeld bij de OCN (wedcom@optimist.nl)
Het schema van de wedstrijden
De eerste start is op zaterdag 6 oktober om 11.00 uur.
Op zondag 7 oktober zal de eerste start om 10:00 uur zijn.
Op zondag 7 oktober zal er na 15:30 zal er geen waarschuwingssein meer worden gegeven.
Wedstrijden zullen gevaren worden in verschillende groepen.
Indeling van deze groepen zal uiterlijk om 20:00 uur bekend worden gemaakt op de dag voor
de desbetreffende wedstrijddag.

Voor zowel de zaterdag als de zondag zullen er 4 wedstrijden op de planning staan.
Waarbij op de zondag maximaal 1 wedstrijd ingehaald kan worden als die niet is gevaren op
de zaterdag.
Wedstrijdbepalingen
De Notice of Race en de wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld op de website van
de OCN en de WV Braassemermeer en kunnen daar worden gedownload in PDF-formaat.
Deze documenten zullen niet worden uitgereikt.
Baan
Baan zal worden uitgelegd op de Braassemermeer ten oosten van de vaargeul.
Strafsysteem
Appendix T is van toepassing
Puntentelling
Het Lage Punt Systeem is van toepassing (RvW Appendix A). Acht wedstrijden zijn
geprogrammeerd. Indien er 4 of meer geldige wedstrijden gezeild zijn, zal de seriescore van
een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score (wijziging
van RvW A2). Voor de puntentelling worden alle ingeschreven boten als starter aangemerkt.
Informatiebalie
De Informatiebalie is open voor registratie op zaterdagochtend 6 oktober 2018 vanaf 08.00
uur.
Prijzen
• eerste 7 A zeilers
• eerste 3 B zeilers,
• eerste 3 benjamins geboren in 2007 of later,
• jongste zeiler,
Aansprakelijkheid en verzekering
De WV Braassemermeer en/of Optimist Club Nederland noch enig andere bij de organisatie
van de wedstrijden betrokken partij en/of personen of personen waarvan bovengenoemde
vereniging gebruik maakt, aanvaardt enige aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor
persoonlijke dan wel zaakschade (dood, letsel, gevolgschade daaronder mede begrepen)
die direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.
Voor iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te
zijn afgesloten met een minimum dekking van € 1.000.000 per gebeurtenis, dan wel een
overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is.
Algemeen
Deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht de aanwijzingen van de beachmasters,
havenmeesters en terreinbeheerders op te volgen. Het niet op volgen van aanwijzingen is
een ernstige overtreding en kan worden bestraft met een door het Protest Comité te bepalen
penalty.
Let ook op de aanwijzingen op de richtingsborden en de locatie informatie op de website.
Houd rekening met de grote aantallen deelnemers en de daarbij behorende kans op
wachttijden bij parkeerplaatsen, registratie, tewaterlating van boten etc.

