
                  
 

 

AANKONDIGING 
voor het 

Open Klasse Kampioenschap Hobie Cat 
onder autoriteit van het Watersportverbond 

georganiseerd door  

Katwijkse Watersport Vereniging SKUYTEVAERT 
Zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus 2013 

Katwijk ZH, Nederland 

 
1.  DE REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 
 
1.2 De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.  
 
1.3 Het ‘ Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen’ is van toepassing. 
 
1.4 De klassenvoorschriften van de Hobie Cat klasse zijn van toepassing. 
 
1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
 
 
2 RECLAME 
 
 Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de 

Organiserende Autoriteit. 
 
 
3  DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
 

3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor de Hobie Cat 16,  Hobie Wild Cat, Hobie Tiger, Hobie FX 
One en Hobie Dragoon klasse. 

 
3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier in te vullen en 

het vóór 10 augustus ’13 op te sturen naar: Skuytevaert Katwijk, 77 2225 EM Katwijk ZH. Inschrijving is 
ook mogelijk op zaterdag 24 augustus ’13. 

 
 
4.  INSCHRIJFGELD 
 
4.1  De vereiste inschrijfgelden zijn EUR 55,- per boot voor de Hobie 16, Hobie Tiger, Hobie Wild Cat en 

EUR 40,- per boot voor de Hobie FX One en Hobie Dragoon. Deelnemers dienen lid te zijn van de 
Hobie Cat Klasse Associatie Nederland (HCKAN). 

 
4.2  Voor deelnemers die geen lid zijn van de HCKAN kunnen een evenement lidmaatschap afnemen, dit 

bedraagt EUR 5,-.p.p. 
 
4.3 Voor deelnemers die beide t/m 18 jaar oud zijn betalen EUR 40,- per boot. 
 
 
5. RESERVE 
 
 
  



                  
 

6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1 Registratie: 
 Zaterdag 24 augustus ’13 van 08.30 tot 10.30 uur 
 
6.2 Meting en controles: 
 Zaterdag 24 augustus ’13 van 08.30 tot 11.30 uur 
 
6.3 Data van de wedstrijden: 
          Datum Klasse  

24 augustus ’13  alle klassen 
 25 augustus ’13 alle klassen 
 
6.4 Aantal wedstrijden: 

Klasse  Aantal  Wedstrijden per dag 
Alle 3 zaterdag 
Alle 3 zondag 
Eén extra wedstrijd per dag kan worden gezeild op voorwaarde dat geen klasse meer dan één  
wedstrijd op het schema vóór komt. 
 

 
6.5 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag is 11.55 uur. De tijd voor het 

waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zondag is 10.55 uur.  
 
 
7 METING 
 

Iedere boot moet voldoen aan de geldende klassenvoorschriften. In aanvulling hierop kunnen metingen 
worden uitgevoerd. 

 
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
      

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf zaterdag 24 augustus ‘13 in het clubhuis van de 
Katwijkse Watersport Vereniging SKUYTEVAERT. 

 
 
9 LOCATIE  
 
9.1 Aanhangsel A toont het wedstrijd gebied van de Katwijkse Watersport Vereniging SKUYTEVAERT 
 
9.2 Reserve 
 
10 BANEN 
 

De te zeilen banen zijn als volgt: gate-banen. 
 
Aanhangsel B toont de baan 

 
 
11 STRAF SYSTEEM  
 
11.1 Voor alle klassen is regel 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde 

Straf. 
 
 
  



                  
 

12 SCOREN 
 
12.1 Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.  
 
12.2 Wanneer minder dan vier wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores. 
Wanneer 4 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 
wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 

 
 
13  HULPSCHEPEN 
 

Hulpschepen t.b.v. deelnemers moeten kenbaar zijn door een Hobie vlag. En moeten dit kenbaar 
maken bij het wedstrijd comité. 

 
 
14  LIGPLAATSEN 
 

Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal liggen. 
 
 
15 RADIOCOMMUNICATIE 
 

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen 
die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 

 
 
16 PRIJZEN 
 

Prijzen zullen worden gegeven als volgt:  
- bij minder dan 5 deelnemers in een klasse: 1 prijs 
- bij meer dan 5 maar minder dan 10 deelnemers in een klasse: 2 prijzen 
- bij meer dan 10 deelnemers in een klasse: 3 prijzen. 

 
 
17 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om 
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële 
schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de 
wedstrijdserie. 

 
 
18 VERZEKERING 
 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag 
van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. Bij inschrijving is de deelnemer verplicht 
een bewijs hiervan te overleggen.  

 
 
19 OVERIGE INFORMATIE 
 

Het inschrijfformulier is te downloaden van de website van de Katwijkse Watersport Vereniging 
SKUYTEVAERT.  
 

 
 



                  
 

Aanhangsel A: De plaats van het wedstrijdgebied 
 

 
 
 
Aanhangsel B: De Baan 
 
 
 

 

Hobie Wild Cat, Hobie Tiger, Hobie FX One Hoogste baan nr. 
Hobie Cat 16 laagste baan nr. 
Baan 1: S-1-2-GATE-F  
Baan 2: S-1-2-GATE-1-2-GATE-F  
Baan 3: S-1-2-GATE-1-2-GATE-1-2-GATE-F 
 
 
 
 
 
 
 
Hobie Dragoon Korte baan laagste baan nr. 
Baan 1: S-5-GATE-F  
Baan 2: S-5-GATE - 5-GATE-F  
Baan 3: S-5-GATE - 5-GATE - 5-GATE-F 



                  
 

Bijlage I 
 

AANVULLENDE INFORMATIE 
 

AANVULLENDE INFORMATIE  
De wedstrijdleiding is in handen van Harry van Rhijn.  
Het protestcomité staat onder leiding van Jaap Hage.  
Maaltijdcoupons voor een avond maaltijd op zaterdagavond zijn à € 10 te verkrijgen bij 
inschrijving, uiterlijk tot zaterdagmorgen 11.00 uur.  
Transport van boot en trailer naar strand kan plaatsvinden op zaterdag 24 augustus van  
8.00 tot 10.00 uur.  
In overleg is transport ook eerder mogelijk (071-4014920) als de omstandigheden dit toestaan.  
Transport vanaf strand kan niet eerder plaatsvinden dan zondag 25 augustus na 18.00 uur i.v.m. 
gemeentelijke voorschriften.  
Rijden op strand met eigen voertuigen is niet toegestaan.  
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Skuytevaert,  
071 – 4014920 of via www.Skuytevaert.nl.  
Het adres via de routeplanner is : Boulevard 141 2225 HD Katwijk, Nederland 
 

 

https://maps.google.com/maps?saddr=N206&daddr=52.1995167,4.3998763+to:Boulevard&hl=nl&ll=52.18309,4.418392&spn=0.087886,0.113983&sll=52.19898,4.412985&sspn=0.043927,0.056992&geocode=Fab-GwMdSupDAA;FVyAHAMdBCNDACl7VREfTL_FRzEtGNrZ4X4xrw;FZ91HAMddu5CAA&t=h&mra=ls&via=1&z=13

