Aankondiging
van de

Brouwse Classic’s Regatta
georganiseerd door wv Bouwershaven
van 22 en met 24 juni 2018 op de Grevelingen
_____________________________________________________________________________________
1

DE REGELS

1.1*

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW) in de versie die geldig is bij aanvang van het evenement.

1.2*

Reserve.

1.3

Eventuele wijzigingen op de Regels zullen volledig in de Wedstrijdbepalingen worden vermeld. De
Wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen. De Wedstrijdbepalingen zullen
ruim voor aanvang van de wedstrijd gepubliceerd worden (Zie artikel 8 van deze Aankondiging).

1.4

Reserve.

1.5

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.6*

Reserve.

1.7

Reserve.

2

RECLAME
Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de
organisatie van de Brouwse Classic’s Regatta.

3*

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van die voldoen aan de volgende criteria:
1. Scherpe jachten van hout of metaal die gebouwd zijn voor 1965.
2. Scherpe jachten van hout of metaal die gebouwd zijn na 1965, naar een ontwerp van voor
1965.
3. Scherpe jachten van hout, polyester of metaal die gebouwd en ontworpen zijn na 1965,
waarbij het ontwerp alle kenmerken heeft van een jacht uit de periode voor 1965.
4. Scherpe jachten van polyester, die gebouwd zijn naar een mal van voor 1973 of een replica
van een dergelijk jacht.
5. Gaffelgetuigde schepen die voldoen aan de criteria zoals gesteld door de Old Gaffers
Association.
6. Het staat de organisatie vrij om, naar eigen inzicht, deelnemers toe te laten of te weigeren
voor dit evenement. Meerrompschepen en platbodemjachten zijn van deelname uitgesloten.
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3.2

1. Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het Inschrijfformulier in te vullen en op te
sturen naar emailadres organisatie@bcr-regatta.nl.
2. Het Inschrijfformulier is ook te vinden via de website: www.bcr-regatta.nl
3. Het vereiste inschrijfgeld kan worden overgemaakt op:
NL95 ABNA 0245 7285 62 van Stichting De Vlakte van Brouwershaven, onder vermelding van BCR
en Bootnaam.
4. Inschrijving is pas volledig na ontvangst van het inschrijfgeld.
5. De sluitingsdatum voor inschrijving is 15 juni 2018.

3.3

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen in uitzonderlijke situaties geaccepteerd. Dit is ter
beoordeling door de organisatie.

4

INSCHRIJFGELD

4.1

Het inschrijfgeld bedraagt € 85, per boot.
Dat is inclusief:
- deelname aan de wedstrijden,
- ligplaats in de haven van Brouwershaven gedurende het evenement
- ontbijt voor deelnemers op zaterdag en zondag.
Voor leden van WV Brouwershaven (met een ligplaats in Brouwershaven) bedraagt het inschrijfgeld
€ 55 , per boot.

4.2

Andere te betalen bedragen:
Deelname aan diner/feestavond op vrijdagavond: ________ per persoon
Deelname aan activiteiten op zaterdagavond: __________ per persoon
Liggeld in Brouwershaven in de week voor en na het evenement: ________per boot
Details over deelname aan en kosten/betalingen van bovenstaande activiteiten/faciliteiten worden
later gepubliceerd in de Wedstrijdbepalingen en het Programma BCR 2018.

4.3

In het geval dat de wedstrijden om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of
afgebroken moeten worden en er geen herstart plaatsvindt, of het programma wordt gewijzigd, zal
er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

5

INDELING IN KLASSEN
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de organisatie besluiten de deelnemers in te delen in
meerdere klassen. De indeling en het aantal klassen wordt bepaald door de organisatie en zal in de
Wedstrijdbepalingen vermeld worden, of een wijziging daarop door Mededelingen van de
Wedstrijdleiding.

6

AANKOMST, REGISTRATIE EN PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1.1

Deelnemende schepen melden zich bij aankomst in Jachthaven Brouwershaven bij de
Havenmeester op het Havenkantoor bij de ingang van de haven. Marifoonkanaal 31, of
telefoonnummer: 0111 – 691330. De Havenmeester zal een ligplaats toewijzen.
6.1.2* Registratie: Schippers melden zich op Donderdag 21 juni 2018 tussen 20:00 – 22:00u. bij het
wedstrijdsecretariaat voor ontvangst startnummer, klassevlag, wedstrijdbepalingen, etc.
6.2

Reserve.

6.3*

Data van de wedstrijden:
Dag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Datum
22 juni 2018
23 juni 2018
24 juni 2018

Palaver
9:30u.
9:30u.
9:30u.

Eerste waarschuwingssein
10:55u.
10:55u.
10:55u.

28 februari 2018

Op de laatste wedstrijddag wordt er na 13:00u. niet meer gestart.
Details over aantal wedstrijden, indeling klassen, startprocedure, wedstrijdbanen, overige
openingstijden van het wedstrijdsecretariaat, etc., worden later gepubliceerd in de
Wedstrijdbepalingen.
7*

METING
Iedere boot krijgt een handicap op basis van de regels van de Vereniging Klassieke Scherpe
Jachten, dan wel de Old Gaffers Association. De berekening van de handicap is op basis van de
gegevens zoals op het inschrijfformulier aangegeven.
Op aangeven van de wedstrijdleiding kan een afgevaardigde van de wedstrijdleiding op 1 of
meerdere boten een nameting doen ter controle van de geregistreerde gegevens. Dit kan aanleiding
zijn om de handicap aan te passen en eventueel uitslagen tijdens het evenement te corrigeren.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn vanaf uiterlijk maandag 18 juni 2018 te downloaden via
www.bcr-regatta.nl.

9

LOCATIE

9.1

9.2

Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd op het volgende adres:
Clubhuis ’ t Roefje, Haven Noordzijde 38 Brouwershaven, 1e verdieping (hoek Stadshaven en
Nieuwe haven.
Het wedstrijdgebied is het westelijk deel van de Grevelingen.

10

BANEN
De te zeilen banen zullen worden gepubliceerd in een bijlage bij de Wedstrijdbepalingen.
De te zeilen banen bestaan uit een start, een serie boeien op de Grevelingen en de wijze waarop
deze boeien gerond moeten worden en een finish.

11

STRAF SYSTEEM

11.1

Voor de alle klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de
Eén-Ronde Straf.

12

SCOREN

12.1*

De wedstrijden worden gevaren volgens het gebruikelijke Lage Punt Systeem (RvW appendix A).
De einduitslag wordt bepaald door het totaal van de behaalde scores per wedstrijd.

12.2

(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5 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 zijn kenbaar aan het voeren van een Brouwse Classic’s vlag.
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14

LIGPLAATSEN
Boten krijgen bij aankomst in Jachthaven Brouwershaven een ligplaats toegewezen door (een
medewerker van de) Havenmeester.

15

Reserve

16

Reserve

17

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in noodsituaties mag een boot, terwijl hij wedstrijd zeilt, geen spraak of data uitzenden noch
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.
Tijdens het evenement is een marifoonkanaal in gebruik voor communicatie van de wedstrijdleiding
naar alle deelnemende schepen. Behalve in noodsituaties wordt dit kanaal niet gebruikt voor
communicatie van een deelnemer naar anderen. Het te gebruiken marifoonkanaal is kanaal 88,
tenzij anders vermeld in de Wedstrijdbepalingen of Mededelingen van de Wedstrijdleiding.

18*

PRIJZEN
Voor alle deelnemende klassen zullen prijzen uitgereikt worden voor het eindklassement. Dagprijzen
worden beschikbaar gesteld door sponsoren.

19

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Dat geldt ook voor het
Besluit om een wedstrijd te zeilen (Zie RvW 4). 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.

20

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.

21

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de
sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen
goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te
maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf
de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met via emailadres: organisatie@bcrregatta.nl

===
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