COLDHANDED CUP 2016-17
Winterwedstrijden vanuit Lelystad-Haven

AANKONDIGING
Watersportvereniging Lelystad-haven (WSVLH) nodigt u van harte uit voor de Coldhanded cup 2016-2017.
Onderstaand kunt u alle relevante informatie lezen over de Coldhanded cup.
Op onze website (www.coldhanded.nl) kunt u heel snel en eenvoudig inschrijven.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar coldhanded@wsvlh.nl
Volg ons ook op Twitter en Facebook .
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
De data en locatie van de wedstrijddagen zijn:
CHC datum
palaver om 9:30 uur (met vanaf 9:00 uur koffie/thee)
1
15 oktober
Yacht Club (Jachthaven Lelystad haven)
2
26 november Yacht Club (Jachthaven Lelystad haven)
3
10 december Yacht Club (Jachthaven Lelystad haven)
4
14 januari
Yacht Club (Jachthaven Lelystad haven)
5
11 februari
Yacht Club (Jachthaven Lelystad haven)
6
18 maart
Yacht Club (Jachthaven Lelystad haven)
FC klassen: 3 of 4 korte baanwedstrijden
ORC-DH klassen: 2 of 3 korte baanwedstrijden
IRC-DH klasse: 1 lange baanwedstrijd
Het 1e waarschuwingssein is om 11:00 uur.
Er wordt geen waarschuwingssein gegeven na 15.00 uur.
Aansluitend aan de wedstrijden (omstreeks 16:00 uur) zal in de Yachtclub de daguitslag bekend
worden gemaakt.
LOCATIE
De wedstrijden zullen gezeild worden op het Markermeer vanuit jachthaven Lelystad-haven.
SOCIAAL PROGRAMMA
Vanaf 9:00 uur staat in de Yachtclub de koffie klaar.
Na afloop van de wedstrijden is er de mogelijkheid tot een finishborrel in de Yachtclub.
Hier vindt ook de bekendmaking van de uitslagen en op zaterdag 18 maart de prijsuitreiking plaats.
om 9:30 uur
palaver
rond 16:00 uur
finishborrel met uitslag (en op 18 maart prijsuitreiking)
DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijden kunnen zowel full crew als double handed worden gevaren.
De wedstrijden kunnen worden gevaren boten met een (in 2016) geldige ORC meetbrief.
Bij tenminste 5 deelnemende DH boten met een (in 2016) geldige IRC handicap kan een lange baan
wedstrijd worden gezeild. Bij minder zullen deze boten bij de ORC-DH worden samengevoegd.
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het invullen en verzenden van het
inschrijfformulier op www.coldhandedcup.nl én het vereiste inschrijfgeld over te maken.
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 oktober 2016.
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Inschrijvingen en bijhorende betalingen voor boot en bemanningsleden, die niet op 10 oktober 2016
ontvangen zijn, kunnen worden geweigerd. Bij annulering, van de inschrijving na 10 oktober 2016,
wordt géén geld geretourneerd.
In de serie kan niet worden gewisseld van klasse.
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld per schip voor de gehele serie (6 wedstrijden) bedraagt 75 euro.
Indien de deelnemer ervoor kiest om het schip ook in de jachthaven te laten liggen (winterligplaats)
gedurende het winterseizoen wordt er een korting van 50% op het liggeld gegeven door de
jachthaven Lelystad-haven. Voorwaarde is wel dat minimaal aan alle wedstrijddagen minus 1 wordt
meegedaan.
Het inschrijfgeld dient uiterlijk vóór 10 oktober te worden overgemaakt op:
Rekening: NL89INGB0009309545, ten name van: Watersport Vereniging Lelystadhaven, onder
vermelding van CHC16-17 en ‘Scheepsnaam’.
Het inschrijfgeld per schip voor een enkele wedstrijd bedraagt 25 euro en dient uiterlijk de
woensdag voorafgaand aan de te zeilen wedstrijd te worden overgemaakt op bovenstaand
bankrekening.
Door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier verplicht men zich tot het betalen
van de inschrijfgelden binnen de geldende betalingstermijn én gaat men akkoord met de Verklaring
van Verantwoordelijkheid.
REGELS
De volgende regels zijn van toepassing op de Coldhanded cupwedstrijden:
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(2013-2016).
De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.
De wedstrijdbepalingen, zoals vastgelegd in deze wedstrijdbepalingen van de Coldhanded cup, zijn
van toepassing. De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen.
De ISAF Offshore Special Regulations categorie 4 zijn van toepassing.
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vanaf 10 oktober 2016 beschikbaar via www.coldhandedcup.nl
METING
Een ORC / IRC gemeten jacht moet een geldige meetbrief en startlicentie kunnen tonen.
Voor, tijdens en na de wedstrijden kunnen controles worden uitgevoerd op de vereiste veiligheidsuitrusting
en de klassenvoorschriften.
STRAF SYSTEEM
Regel 44.1 en 44.2 van de Regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016, zijn gewijzigd zodat maar één ronde,
inclusief één maal overstag gaan en één gijp, vereist is.
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SCOREN
Per 6 gevaren wedstrijddagen wordt de slechtste dagscore niet meegerekend.
Bij minder dan 6 wedstrijddagen vervalt deze regel.
Puntentelling per wedstrijd
In elke wedstrijd worden aan de jachten de volgende punten toegekend (lage puntentelling):
Een finishend jacht krijgt zoveel punten als er jachten, in zijn klasse, vóór hem reglementair gefinisht
zijn plus 1 punt.
Het aantal punten van een jacht dat zich heeft aangemeld voor de start maar niet is gestart, niet is
gefinisht of zich teruggetrokken heeft, is gelijk aan het aantal jachten plus 1 punt die zich aangemeld
hebben voor de start.
Het aantal punten dat een wel ingeschreven maar niet aan de start verschenen jacht of een
gediskwalificeerd jacht krijgt, is overeenkomstig het aantal ingeschreven jachten in de klasse plus 1
punt.
Einduitslag per dag
Er zijn geen aftrekwedstrijden.
Totaal aantal punten gedeeld door aantal wedstrijden van de betreffende dag (2 decimalen).
Bij gelijke stand gelden de regels A8.1 en A8.2.
Om in de uitslagen te worden opgenomen moet de deelnemer alle in rekening gebrachte
inschrijfgelden vóór het verstrijken van de betalingstermijn hebben voldaan.
Coldhanded cup wisseltrofee.
Overall score: som van de dagscores.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie(s). Zie regel 4 van de Regels voor
wedstrijdzeilen 2013-2016, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen
enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of materiële schade veroorzaakt in samenhang met of voor,
gedurende of na de wedstrijdserie.
VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van
€ 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan en waarvan de dekking geldig is bij deelname aan
zeilwedstrijden.
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VEILIGHEID
Op grond van veiligheidsoverwegingen is deelname voor solo zeilen uitgesloten.
Op grond van veiligheidsoverwegingen is deelname van open boten uitgesloten. Dit geldt niet voor boten die
vallen binnen de in Nederland erkende klasse ‘Sportboten’, indien zij voldoen aan alle gestelde
veiligheidseisen zoals genoemd in deze bepalingen.
Gemeten boten dienen conform de geldende klasse-voorschriften te zijn uitgerust.
Ongemeten boten dienen dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als vermeld in de ORC / IRC
klassevoorschriften.
De Coldhanded cup valt onder de ISAF Offshore Special Regulations Category 4.
Indien geconstateerd wordt dat een gemeten deelnemend schip niet voldoet aan de uitrustingseisen zoals
gesteld in het klassenreglement, volgt diskwalificatie (DSQ). De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor
om, direct voor, tijdens of direct na de wedstrijden, steekproefsgewijs boten op hun uitrusting te
controleren.
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet
beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele
telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.
Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet de wedstrijdleiding zo snel mogelijk op de hoogte
brengen via marifoonkanaal 72. Wordt dit niet gedaan dan kan door de wedstrijdleiding een DSQ worden
gegeven.
ALGEMENE INFORMATIE
Telefoonnummers
Jachthaven Lelystad Haven
Centrale Meldpost IJsselmeergebied
Wedstrijdleiding

0320 – 26 03 26
VHF 01 of 0320 – 26 11 11
06 – 20 35 71 56

Op onze website kunt u heel snel en eenvoudig inschrijven.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan uw mail aan coldhanded@wsvlh.nl
Volg ons ook op Twitter en Facebook.
De Coldhanded cup wordt mogelijk gemaakt door:
Jachthaven Lelystad haven
Yachtclub Lelystad haven
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