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AANKONDIGING  
Woensdagavond cup 2018 

 
Watersportvereniging Lelystadhaven (WSVLH) nodigt je van harte uit deel te nemen aan de  
woensdagavond cup 2018. 
Onderstaand kun je alle relevante informatie lezen over deze wedstrijden.  
Op onze website (www.wsvlh.nl) kun je snel en eenvoudig inschrijven.  
 
UITGANGSPUNT 
Uitgangspunt voor de Woensdagavond cup is dat deelnemers de eerste helft van de week zich zullen 
verkneukelen op de avond van de bollende zeilen en de tweede helft van de week kunnen terugblikken op 
de gezelligste avond van de week. 
 
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
De woensdagavondwedstrijden die meetellen voor de WA cup worden verdeeld in 2 series.  
In de eerste serie worden zowel wedstrijden gevaren waarbij een rondje om de bestaande betonning moet 
worden gevaren (Lang) als wedstrijden waarvoor een windward-leeward (Up-down) baan wordt uitgelegd 
(Kort). In het schema is een mogelijke verdeling gemaakt van de lange en korte baan wedstrijden. 
De keuze voor het soort baan wordt door het wedstrijdcomité, op de dag zelf, bepaalt. 
 

Eerste wedstrijdserie Tweede wedstrijdserie 

02-5-2018    (Lang) 22-8-2018    (Lang) 

09-5-2018    (Lang) 29-8-2018    (Lang) 

16-5-2018    (Lang) 05-9-2018    (Lang) 

23-5-2018    (Kort) 12-9-2018    (Lang) 

30-5-2018    (Kort) 19-9-2018    (Lang) 

06-6-2018    (Kort)  

13-6-2018    (Kort)  

20-6-2018    (Kort)   

27-6-2018    (Kort)   

04-7-2018    (Kort)   

11-7-2018    (Kort)   

 
Bij minder dan 5 boten aangemeld via de WhatsApp groep ‘WA cup 2018’ kan het wedstrijdcomité besluiten 
de wedstrijd af te gelasten. 
 
Gedurende de vakantieperiode, vanaf 14 juli tot en met 19 augustus, worden alleen wedstrijden gevaren 
waarbij een rondje om de bestaande betonning moet worden gevaren (Lang). Deze wedstrijden tellen niet 
mee voor de WA cup. 
 

Het programma van de wedstrijden wordt ook gepubliceerd op www.wsvlh.nl. 
Voor de eerste start zal het waarschuwingssein niet eerder dan 19.25 uur worden gegeven. 

file:///F:/Mijn%20documenten/Marielle/Wedstrijdzeilen/Wedstrijden/Lelystad%20Regatta/Lelystad%20Regatta%202015/www.wsvlh.nl
http://www.wsvlh.nl/
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LOCATIE 
De wedstrijden zullen gezeild worden op het Markermeer vanaf jachthaven Lelystadhaven. 
 
SOCIAAL PROGRAMMA 
Na afloop van de wedstrijd is Club Port Side geopend, voor een drankje, de uitslag en gezellig napraten. 
Er wordt naar gestreefd om uiterlijk 22.30 uur de uitslag bekend te maken.  
   
INSCHRIJFGELD 
Het vereiste inschrijfgeld is:  

• Voor Woensdagavond cup – WSVLH Leden:     € 50,00 

• Voor Woensdagavond cup – WSVLH Niet-leden: € 75,00 

• Voor een enkele wedstrijd  - Leden en Niet leden €   5,00 
 
DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
De WSVLH woensdagavondwedstrijden staan open voor leden en niet-leden.  
Zowel ORC (declared) gemeten boten als ongemeten boten kunnen deelnemen aan de wedstrijden.  
De wedstrijden kunnen zowel full crew als doublehanded worden gevaren.  
Het is niet toegestaan solo deel te nemen aan de windward-leeward (Up-down) wedstrijden. 
 
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op 
http://www.wsvlh.nl én het vereiste inschrijfgeld (voor deelname aan wedstrijden), vóór 15 mei, over te 
maken naar bankrekening IBAN NL89INGB0009309545 (BIC: INGBNL2A) ten name van Watersport 
Vereniging Lelystadhaven, onder vermelding van:  ‘WAcup 2018’ én de bootnaam.   
 
Inschrijven voor een enkele wedstrijd kan tot uiterlijk de zondag voorafgaand aan de wedstrijd. 
 
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 zoals deze is gepubliceerd op de website.  
 
REGELS 
De volgende regels zijn van toepassing op de WSVLH woensdagavondwedstrijden:  

• De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 
(RvW). 

• De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing. 

• De wedstrijdbepalingen van de WSVLH woensdagavond cup 2018 zijn van toepassing. 

• De volgende regel(s) worden gewijzigd: 33, 35, 40.1 44.1, 60.1, 60.2, 60.3 en A4 en A5. 
De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen 
kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen. 

 
WEDSTRIJDBEPALINGEN 
De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vanaf 20 april 2018 beschikbaar via www.wsvlh.nl. 
 
 
 

http://www.wsvlh.nl/
http://www.wsvlh.nl/
file:///C:/Users/Marielle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3SFC14OZ/www.wsvlh.nl
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HANDICAP 

• Voor boten die een in 2018 geldige ORC meetbrief hebben geldt deze handicap, rekenmethode 
Triple Number (Offshore voor round-trip en inshore voor Windward-Leeward wedstrijden). 

• Ongemeten boten krijgen door de wedstrijdorganisatie een ORC handicap toegekend, 
rekenmethode Triple Number (Offshore voor round-trip en inshore voor Windward-Leeward 
wedstrijden).  

 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Op grond van veiligheidsoverwegingen is deelname van open boten uitgesloten. 
De minimaal vereiste bootlengte is 20 voet. 
 
De WSVLH woensdagavondwedstrijden vallen onder de World Sailing Offshore Special Regulations  
Category 4, muv Stormjib en trysail, deze zijn niet verplicht. 
Alle boten dienen conform de geldende klassenvoorschriften te zijn uitgerust.  
 
Voor solozeilers gelden aanvullende veiligheidseisen:  

• Het dragen van persoonlijke drijfmiddelen is altijd verplicht, ook als seinvlag Y niet wordt getoond. 
Dit wijzigt RvW 40.1.  

• Verplicht de marifoon standby hebben staan op de VHF kanalen 10 én 88. 

• Verplicht voeren van cijferwimpel 1 in de achterstag. 
 
Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet de wedstrijdleiding zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen via marifoonkanaal 88.  

 
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie(s). Zie RvW 4, 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.  
 
Op onze website kun je snel en eenvoudig inschrijven.  
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail aan info@wsvlh.nl 
 

mailto:info@wsvlh.nl

