
WSV Hoorn 

FINNALE 2018 
ETCHELLS klasse kampioenschappen 
7 en 8 Juli 

_____________________________________________
__ 
Aankondiging (Notice of Race) 

Uitnodiging tot deelname aan de FINNALE 2018, 
ETCHELLS klassen kampioenschappen 2018 
___________________________________________________________________
___ 
Organiserende autoriteit: Watersportvereniging Hoorn. 
De wedstrijden worden gezeild in de Finn en Etchells klasse. 
De wedstrijden worden gehouden op het Markermeer bij Hoorn. Alle informatie 
is te vinden op www.wsvh.nl 
___________________________________________________________________
____ 
1 REGELS 
De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in: 
- Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020, met al haar aanvullingen (RvW) 
- Bepalingen van het Watersportverbond, inclusief Watersportverbondbepaling Appendix P 
- Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld in Bepalingen van het Watersportverbond, 
Appendix S 
- Klassenvoorschriften van de Finn 
-Klassenvoorschriten van de Etchells 
- deze Aankondiging, tenzij deze door de Lokale Wedstrijdbepalingen, inclusief de daarbij horende 
bijlagen, wordt gewijzigd. 
- de Lokale Wedstrijdbepalingen, inclusief de daarbij horende bijlagen. 
 
2 INSCHRIJVING 
2.1 Inschrijvingen dienen uitsluitend te worden gedaan via de website van de Finn Club Holland 
te weten: www.finn-sailing.nl. 
2.2 Het inschrijfgeld bedraagt Euro 50,00 voor de Finn en Euro 150 voor de Etchells en dient op 7 juli 
2018 vóór 10.00 uur bij de inschrijving in het clubhuis contant te worden betaald. 
2.3 Sluiting van de inschrijving: 4 juli 2018. 
2.4 Inschrijvers dienen in bezit te zijn van een geldige meetbrief en startlicentie, alsmede een polis 
van de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij de Registratie kan verzocht worden deze te 
tonen. 

 
3 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
3.1 Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zijn de volgende wedstrijden geprogrammeerd:  
- zaterdag 7 juli: maximaal vier wedstrijden, start eerste wedstrijd om 11.00 uur 
- zondag 8 juli: maximaal drie wedstrijden, start eerste wedstrijd om 10.00 uur 
3.2 Zondag zal er na 15.00 uur geen startsein meer gegeven worden. 
 
4 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
De Lokale Wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar via de website www.wsvh.nl , alsmede vanaf 7 juli om 
9.00 uur in het clubgebouw de WSV Hoorn. 
 
5 BAAN 
5.1 De te zeilen baan is een up/down wind baan met “spreader”. 
5.2 Al naar gelang de omstandigheden wordt een baan uitgelegd zoals is beschreven is in de Lokale 
Wedstrijdbepalingen. 
  



6 SCOREN 
6.1 Het Lage Punt systeem volgens RvW, regel A2 is van toepassing. 
6.2 Maximaal zeven wedstrijden zijn geprogrammeerd. 
6.3 Indien vijf of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd 
afgetrokken. 
 
7 PRIJZEN 
Er zijn prijzen voor de eerste drie zeilers overall, alsmede een wisseltrofee voor de winnaar. 
Daarnaast is er een prijs in de Finn Klasse voor de eerste in de categorie : junior, masters, grand 
masters, grand grand masters en legend. 
Voor de prijsuitreiking hanteren wij een F1 style prizegiving deze zal zo snel mogelijk na het op de wal 
komen zijn. 
 
8 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 
8.1 De WSV Hoorn noch enige andere bij de organisatie van de FINNALE 2018, ETCHELLS klasse 
kampioenschap 2018 betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm 
dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, 
tijdens of na de wedstrijden. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. 
Zie RvW Regel 4, “Besluit om wedstrijd te zeilen”. 
8.2 Iedere deelnemende boot dient in bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid met een minimum dekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis. Bij de Registratie 
kan verzocht worden deze te tonen. 
 
9 PARKEREN 
9.1 Auto’s kunnen gratis worden geparkeerd op de Nieuwe Wal en de Schellinkhouterdijk, op 
loopafstand van de haven. Uiteraard worden auto’s wel toegestaan om boten af en op te laden, maar 
daarna moet de auto het terrein direct verlaten. 
9.2 Wegtrailers kunnen direct naast het haventerrein in het Julianapark worden geparkeerd. Trolley’s 
met boten kunnen op het jollenveld worden geplaatst. 
 
10 OVERIGE INFORMATIE 
10.1 Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Tobias Kirschbaum (wedstrijdprojectleider) 
via mail tobiaskirschbaum@gmail.com of telefonisch 06-5287 4589. 
10.2 Website van de WSV Hoorn: www.wsvh.nl. 


