WEDSTRIJDAANKONDIGING
EUREGIO REGATTA 2019
Asselt NL, 22 en 23 Juni 2019
Organisatie:
Georganiseerd door de Stichting Euregio Regatta, die bestaat uit een samenwerking tussen onderstaande
verenigingen:


Zeilvereniging Noord-Limburg Maas, Ophoven (B)



Thorner Zeilclub, Thorn (NL)





Roermondse Roei- en Zeilvereniging Maas en Roer, Roermond (NL)
Seglerverband Nordrhein Westfalen (Segelclub Wassenberg Roermond) (D)



Watersportvereniging Ascloa, Asselt (NL)

De Euregio Regatta 2019 wordt georganiseerd door de Watersportvereniging Ascloa en wordt verzeild op
de Asseltse Plassen. Het Wedstrijdcentrum en de Informatiepost bevinden zich in het clubgebouw van de
WSV Ascloa, Eindweg 6 6073 NX Asselt. Er zullen wegwijzers worden geplaatst.
Wedstrijdregels:
De Euregio Regatta 2019 zal worden gezeild volgens de:


De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020.



Lokale Wedstrijdbepalingen van de Euregio Regatta, versie 2019.



Als er een strijdigheid in interpretatie optreedt zal de Engelse tekst maatgevend zijn.

Wedstrijdklassen en –indeling:
Er zal gestreefd worden naar zoveel mogelijk eenheidsklassen.
Bij 6 boten of meer van eenzelfde klasse zullen deze als aparte klasse gestart worden.
Klassen met minder dan 6 boten varen in één van de handicap klassen:


Handicapklasse A:

Handicap

< 110



Handicapklasse B:

Handicap

=> 110



Handicapklasse C:

Eenmansboten,



Er zal geen klasse voor Optimisten of andere kleine jeugdboten verzeild worden, omdat er

alle Handicaps

onvoldoende wedstrijdwater is op de Asseltse plas voor deze en de andere Euregio regatta klassen
samen.
Het aantal klassen wordt bepaald aan de hand van het aantal gemelde boten.
Elke klasse vaart 5 wedstrijden, 3 op zaterdag en 2 op zondag. Het aantal wedstrijden kan door het
wedstrijdcomité gewijzigd worden.
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Handicapfactoren (SW of Yardstick)
Voor de handicapklassen zal de ER-Handicaplijst 2019, gepubliceerd op www.euregioregatta.com,
gelden. Deze lijst is samengesteld door een gemiddelde te berekenen tussen de recente officiële
Nederlandse SW factoren en de recente officiële Duitse Yardstick.
Voor schepen, die alleen in de Duitse Yardstick lijst voorkomen, zal de Duitse Yardstick worden gebruikt
en voor schepen, die alleen in de Nederlandse SW lijst voorkomen, zal de Nederlandse SW factor worden
gebruikt.
Inschrijven voor het evenement houdt voor de deelnemer in dat hij/zij akkoord gaat met deze cijfers.
Recht op deelname:
Deelname is alléén dan mogelijk als boot en bemanning zijn ingeschreven, registratie bij de
Informatiepost heeft plaatsgevonden, het online ingevulde inschrijfformulier is ondertekend en het
inschrijfgeld voor de wedstrijden is betaald.
Inschrijvingen:
Inschrijven kan als volgt:


Online op de website van de Euregio Regatta: www.euregioregatta.com
o U ontvangt automatisch een bevestigingsmail van uw inschrijving.



Aan de Informatiepost, op vrijdag 21 juni van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 22 juni van 09.00
tot 10.00 uur.

Sluitingsdatum inschrijvingen:
De online inschrijving voor de wedstrijden en maaltijden sluit op zaterdag 15 juni 2019 om 17.00 uur.
Inschrijfgeld voor de wedstrijden en betaling:
Het inschrijfgeld bedraagt:
-

Voor kielboten

€ 30,=

-

Voor zwaardboten

€ 25,=

-

Voor eenmans zwaardboten

€ 15,=

-

Voor jeugdstuurlieden (jonger dan 18 jaar)

€ 10,=

Vink, als je jeugd bent (< 18 jaar), naast de soort boot, ook "Jeugdstuurman" aan.
Uw geldige inschrijving geeft recht op deelname aan de wedstrijden van de Euregio Regatta 2019 en aan
de maaltijd op zaterdagavond.
Bij online inschrijving dient het inschrijfgeld en het geld voor de maaltijden uiterlijk zondag 16 juni 2019
om 18.00 uur op de rekening van de stichting Euregio Regatta te staan:
IBAN: NL37RABO0133270890 t.n.v. Stichting Euregio Regatta,
(BIC: RABONL2U) met vermelding van: ER 2019, uw naam, boottype en zeilnummer.


Inschrijven en/of betalen (ook van uw voorinschrijving) na 16 juni 18.00 uur leidt tot een verhoging

van het inschrijfgeld van € 5,= per boot. (Bij jeugdstuurman € 2,= per boot)
Betaling na 16 juni dient contant te geschieden bij registratie aan de Informatiepost.
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Informatiepost:
De Informatiepost en het wedstrijdsecretariaat bevinden zich in het clubgebouw van de
Watersportvereniging Ascloa en zijn geopend :


Vrijdag 21 juni 2019:

18.00 tot 20.00 uur.



Op de wedstrijddagen:

09.00 tot 18.00 uur.

Puntentelling:
Voor alle deelnemende klassen wordt het Lage Punt Systeem (RvW A4) toegepast.
Alle wedstrijdresultaten tellen mee in de berekening van de eindklassering.
Prijzen:
De volgende prijzen zullen worden uitgereikt:
o

In elke klasse zal een prijs worden uitgereikt aan de eerste 3 boten in de einduitslag.

Foto’s:
Alle gedurende het weekend gemaakte foto’s zullen worden gepubliceerd op www.euregioregatta.com en
zijn gratis te downloaden. Door inschrijving gaan deelnemers akkoord met de puplicatie van zijn of haar
beeltenis op de website www.euregioregatta.com.
Wedstrijdbepalingen:
De Lokale Wedstrijdbepalingen, versie ER 2019 worden vanaf 17 juni 2019 op www.euregioregatta.com
gepubliceerd, op vrijdag en zaterdag bij de registratie uitgereikt en tijdens de Skippersmeetings op
zaterdag en zondag verduidelijkt.
Identificatie:
Deelnemers aan de Euregio Regatta kunnen worden verplicht om sponsor, c.q. evenement-stickers op de
romp van hun schip aan te brengen.
Deelnemers in de Handicapklassen kunnen worden verplicht om bij de registratie uitgereikte
nummerstickers op beide zijden van de boeg van hun boot te bevestigen.
Wedstrijdbaan:
Informatie over het wedstrijdwater, de baan en de boeien wordt met de Lokale Wedstrijd-bepalingen ER
2019 uitgereikt en tijdens de Skippersmeetings verduidelijkt. Het wedstrijdwater is weergegeven in
bijlage-A
Registratie bij Informatiepost:
De skipper dient zich vóór zaterdag 22 juni 2019 10.00 uur persoonlijk bij de informatiepost te melden
om deelname te bevestigen door uw online ingevulde inschrijfformulier te ondertekenen.
Inschrijfformulieren voor deelnemers jonger dan 16 jaar dienen bij registratie te worden ondertekend
door een volwassen vertegenwoordiger van deze deelnemer.
Alléén op deze manier geregistreerde boten en bemanning zijn gerechtigd om deel te nemen aan de
wedstrijden.
Deelnemers worden verzocht zich bij aankomst eerst te melden bij de Informatiepost en pas daarna hun
boot te water te laten en gereed te maken.
Bij registratie ontvangt de deelnemer de code voor de toegangspoorten van de haven van de
Watersportvereniging Ascloa.
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Privacy Policy:
De Stichting Euregio Regatta verwerkt uw aan haar verstrekte persoonsgegevens conform haar Privacy
Policy. Deze policy is gepubliceerd op www.euregioregatta.com.
Elke deelnemer dient op het inschrijfformulier aan te geven dat hij/zij akkoord gaat met deze Privacy
Policy.
Verzekering:
Elke deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag
van € 1.500.000,= of het equivalent daarvan.
Maaltijden:
Op zaterdagavond wordt, voor alle deelnemers en hun introducees door een professionele cateraar een
buffet aangeboden.
Op zondag wordt, voor degenen die dat besteld hebben, een ontbijt geserveerd.
Kosten :

Dinerbuffet

€ 18,50

per persoon.

Ontbijt:

€ 7,50

per persoon.

Combinatie ontbijt + maaltijd::

€ 25,00

per persoon.

Voor deelname aan ontbijt en maaltijd kunt u zich aanmelden op het inschrijfformulier.
Schema:
Dag
Vrijdag
Zaterdag

Datum
21 juni
22 juni

Activiteit

Tijden

Registratie en melding

18.00 – 20.00 uur

Tewaterlaten kielboten mbv kraan

16.00 – 19.00 uur

Registratie en melding

09.00 – 10.00 uur

Tewaterlaten kielboten mbv kraan

Van 08.00 tot 09.00 uur

Skippersmeeting

10.30 uur

Waarschuwingssignaal

1e

start

Start 1e wedstrijd
Start

Zondag

23 juni

2e

wedstrijd

11.55 uur
12.00 uur
Z.s.m. na de1e wedstrijd

Start 3de wedstrijd

Z.s.m. na de 2de wedstrijd

Maaltijd

Vanaf 19.00 uur

Ontbijt

08.00 – 09.00 uur

Skippersmeeting

09.30 uur

Waarschuwingssignaal 1ste start

10.25 uur

Start 1e wedstrijd (zondag)

10.30 uur

Start 2e wedstrijd

Z.s.m. na de 1e wedstrijd

Laatste starttijd

14.00 uur

Prijsuitreiking

Z.s.m. na de laatste finish

Uitkranen kielboten

Tot 18.00 uur

Ligplaatsen, Kranen en Kamperen:
Op vertoon van een geldig bewijs van inschrijving aan de ER 2019 (de bevestigingsmail) en een bewijs van
betaling (bv. bankafschrift) worden, met ingang van zaterdag 15 juni, ligplaatsen voor kielboten gratis ter
beschikking gesteld in de jachthaven van de Watersportvereniging Ascloa. De havenmeester wijst de
ligplaatsen toe. Boten van deelnemers kunnen tot en met 29 juni gratis in de haven blijven liggen.
Vóór 15 juni en na 29 juni 2019 wordt liggeld in rekening gebracht.
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Kranen van de boot en/of het zetten/strijken van de mast kan, op vertoon van een geldig bewijs van
inschrijving en een bewijs van betaling, kosteloos geschieden bij de kraan aan de Eindweg, Swalmen
gedurende de hieronder aangegeven tijden :


Vrijdag

21 juni

16.00 – 19.00 uur



Zaterdag 22 juni

08.00 - 09.00 uur



Zondag 23 juni

tot 18.00 uur

Maximale last voor de kraan is 2000kg
U kunt, op vertoon van een geldig bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling, op het terrein van
de Watersportvereniging Ascloa kamperen.

Verdere informatie over de Euregio Regatta 2019:
Algemene informatie : Wiel Verlinden
E-mail

: +31 (0)6 46747607
: wiel.verlinden@hotmail.nl

Ascloa clubhuis

: +31 (0)475 503806

Havenmeester (voor de tijdelijke ligplaatsen) Jeu Valckx : +31 (0)6 21424312
Kraanmeester

: Peter van den Bongard

: +31 (0)6 11300257
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Bijlage A: Wedstrijdgebied
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