Delta Lloyd Regatta 2016
voor

Optimisten klasse

NOTICE OF RACE
De optimistenwedstrijd wordt gevaren op zaterdag 28 mei 2016
IJsselmeer, Medemblik
1.

DE REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de regels voor
wedstrijdzeilen 2013-2016.

2.

RECLAME

2.1

Er zal van de deelnemers worden vereist dat ze reclame voeren zoals deze door de
organiserende autoriteit is gekozen en voorgeschreven.

3.

DEELNEMEN EN INSCHRIJVING

3.1
3.2

De wedstrijd is uitgeschreven voor de eerste 60 boten van de voorjaarsselectiestand 2016.
Inschrijven via de Delta Llloyd Reggata inschrijfmodule vanaf dinsdag 01 maart 2016 12.00 uur,
op de website www.deltalloydregatta.org. Sluitingsdatum is maandag 16 mei 2016 om 12.00
uur.

4.

INSCHRIJFGELD

4.1

De kosten van deelname zijn 30 euro. Via de DLR inschrijfmodule kun je inschrijven en direct
betalen via Paypal danwel bankoverschrijving.

5.

KWALIFICATIE EN FINALES

5.1
5.2

Er worden 5 korte sprintwedstrijden gevaren die zullen gelden als kwalificatiewedstrijden.
De eerste 15 van de einduitslag, zullen daarna op de officiële Delta Lloyd Regatta Medal Race
baan de Medal race varen.

6.

PROGRAMMA

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Vanaf 8.30 uur kan men zich aanmelden bij de regatta office in het ISC Medemblik.
Om 9.30 uur zal voorbespreking/palaver plaatsvinden in het Delta Lloyd Regatta Sailors Home.
De start van de 1e wedstrijd is gepland om 10.30 uur.
De starts van de andere wedstrijden is z.s.m. Er wordt dus direct doorgestart.
Na 14.30 zal er geen waarschuwingssignaal meer gegeven worden voor de
kwalificatiewedstrijden.

7.

WEDSTRIJDBEPALINGEN

7.1

De bepalingen worden gemaild naar de deelnemers en geplaatst op de website van de OCN
uiterlijk 19 mei 2016.
Er zal geen papieren versie van de wedstrijdbepalingen uitgereikt worden!

7.2
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8.

LOCATIE

8.1

De wedstrijdserie wordt gezeild vanuit het Regatta Center Medemblik, zie bijlage A.

8.2

Het wedstrijdgebied zal in de buurt van de haven zijn, achter de Medal Race baan, die voor de
haven ligt. Zie bijlage B.

10.

BAAN
De te varen baan wordt een Up-down baan met 2 bovenboeien/2 onderboeien. Start/finish
ongeveer in het midden van de baan.

11.

SCOREN
Het lage punten systeem, zoals omschreven in Appendix A4 zal van toepassing zijn.

12.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Ieder deelnemer neemt voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, besluit om
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen aansprakelijkheid voor materiële
schade of persoonlijk letsel, voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

13.

VERZEKERING
Iedere deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid, met een
minimum van € 500.00,00 per incident of het equivalent daarvan.

14.

CONTACTGEGEVENS
Delta Lloyd Regatta
PO Box 90466, 1006 BL Amsterdam, The Netherlands
info@deltalloydregatta.org
www.deltalloydregatta.org
t: +31 (0)20-5795400
f: +31(0)20-5795401
Informatie voor pers:
press@deltalloydregatta.org
Algemene informatie:
info@deltalloydregatta.org
Volg ons ook op social media: Twitter, Facebook, YouTube & Instagram.

15.

VERANDERINGEN VAN DEZE NOTICE OF RACE
De Notice of Race kan gewijzigd worden. De wijzigingen worden gecommuniceerd op de website
www.deltalloydregatta.org.
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Bijlage A

Het evenement vindt plaats bij het Regatta Center Medemblik

=================================
Bijlage B
De Optimisten baan zal richting we windmolens liggen.
De Medal race baan zal dicht onder de wal voor de haven van het ISC medemblik liggen.

