Aankondiging
van de

Borkum-Windmill Regatta
georganiseerd op 20 mei en 21 mei 2022.

De BORKUM-WINDMILL REGATTA bestaat uit twee wedstrijddagen.
Op vrijdag 20 mei 2022 de zeilwedstrijd Delfzijl – Borkum.
Op vrijdag 20 mei 2022 de zeilwedstrijd Lauwersoog-Borkum georganiseerd door Wedstrijdzeilen
Lauwersoog.
Op zaterdag 21 mei 2022 de zeilwedstrijd Borkum – Windmill regatta voor alle deelnemers tezamen.
De wedstrijddocumentatie van 20 mei 2022 (start Delfzijl) en 21 mei 2022 is opgenomen in de
Aankondiging en Wedstrijdbepalingen van de BORKUM-WINDMILL REGATTA.
De DELFZIJL-BORKUM-WINDMILL REGATTA wordt georganiseerd door
De Stichting Internationale zeilevenementen Noord Nederland i.s.m. Wedstrijdzeilen Lauwersoog.
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Regels
De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW)
(The Racing Rules of Sailing 2021-2024). Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
De regels 64.4, 69.2(c), 69.2(d), 69.2(g), 69.3, 70, 71, 88 en 89 (RvW) zijn niet van toepassing. Tevens gelden de
Bepalingen van het Watersportverbond niet.
De regels van het World Sailing Offshore Special Regulations Extract for Race Category 2 Monohulls January 2020December 2021 (version 0.3-17 December 2020) worden ten zeerste aanbevolen (zie de Uitrustingslijst).
De Aankondiging van deze wedstrijden.
Aanvullende regels vermeld in de door de DSV vastgelegde standaardbepaling van de yardstickcijfers en de
bijbehorende lijst met yardstickcijfers (zie de website: www.dsv.org).
De wedstrijdbepalingen zoals die te vinden is op de website: www.borkum-helgoland.nl
De Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee 1972 (BVA).
Verdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS) Hoofdstuk V, (kunstmatige eilanden, installaties en structuren in de
exclusieve economische zone, art.60).
Inschrijvingen
De inschrijving is mogelijk vanaf 1 februari 2022.
Deelname gerechtigde boten kunnen zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier welke te vinden is op
de website van de Stichting (www.borkum-helgoland.nl)
De inschrijving staat open voor boten ingedeeld in de volgende klassen:
a. ORC-Club klasse
b. Multihull klasse
c. Eenheidsklassen
d. Ongemeten boten. Voor deze klasse wordt de YS rating toegepast.
Hiervoor wordt de berekening van de Yardstickzahlen 2021 van het Deutschen Seglerverbandes (DSV)
toegepast. (Zie de website van de DSV: www.dsv.org )
e. Vrije klasse. Van deze boten kan geen rating worden bepaald en zullen een YS faktor 100 krijgen.
Indien naar het oordeel van de wedstrijdcommissie een klasse te groot wordt dan heeft de wedstrijdcommissie het recht
deze klasse te splitsen.
De lengte over alles van de boten (romplengte) dient minimaal 7.50 m te zijn.
De bemanning moet uit tenminste 2 opvarenden bestaan, inclusief de schipper.
De wedstrijdcommissie kan een aanmelding weigeren als naar haar oordeel sprake is van onvoldoende of onervaren
bemanning.
De inschrijving sluit op 24 april 2022. Het inschrijfformulier moet uiterlijk deze datum in het bezit zijn van het
wedstrijdcomité. Wil je toch nog mee doen na 24 april neem dan alsjeblieft contact op met de wedstrijdcommisie.
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Deelnemers in de ORC-Club klasse dienen een kopie van hun meetbrief naar het wedstrijdcomité te sturen. Dit kan via
e-mail of naar het secretariaat van St.IZNN, Twee Kerspelenweg 6, 9621 AZ Slochteren (NL). Indien hier niet aan
wordt voldaan, wordt de deelnemer in de ongemeten klasse danwel de vrije klasse ingedeeld.

3.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de zeilers die vanuit Delfzijl vertrekken bedraagt voor zowel de wedstrijd Delfzijl-Borkum
als Borkum-Windmolenpark-Borkum € 25,00 per bemanningslid. Dit bedrag dient voor 25 april mei 2022 te zijn
overgemaakt op rekeningnummer:
IBAN: NL17ABNA0463012488, BIC-code ABNANL2A van de ABN-AMRO-bank t.n.v. DE STICHTING
INTERNATIONALE ZEILEVENEMENTEN NOORD NEDERLAND te Ten Boer o.v.v. Borkum-Windmill Regatta + scheepsnaam +
zeilnummer.
Het traject Lauwersoog-Borkum wordt georganiseerd door Wedstrijdzeilen Lauwersoog. Het inschrijfgeld voor dit
traject moet worden voldaan bij Wedstrijdzeilen Lauwersoog, zie voor meer informatie op de website van
Wedstrijdzeilen Lauwersoog.
Het inschrijfgeld voor zeilers die vanuit Lauwersoog vertrekken, bedraagt voor de wedstrijd BorkumWindmolenpark-Borkum € 15,00 per bemanningslid. Dit bedrag dient voor 25 april 2022 worden overgemaakt naar
onderstaand bankrekeningnummer o.v.v. Borkum-Windmill Regatta + scheepsnaam + zeilnummer.
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Het havengeld van de havens van Delfzijl en Borkum is niet inbegrepen.
Na 1 mei 2022 zal bij annulering van de inschrijving geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
Indien voor 1 mei 2022 door het COVID-19 virus of door de Nederlandse en/of Duitse overheid afgekondigde
maatregelen de Borkum-Windmill Regatta geen doorgang kan vinden dan wordt 80% van het reeds betaalde
inschrijfgeld teruggestort.
Veiligheid
Iedere deelnemende boot dient voldoende te zijn uitgerust voor de te zeilen trajecten. In het zeegebied zijn de World
Sailing OSR, Cat 2 van toepassing. In bijlage D is een checklist geplaatst met aanbevolen uitrusting. Door deel te nemen
aan de Borkum – Windmill Regatta neemt de verantwoordelijke aan boord alle verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van bood en bemanning op zich.
Deelnemende boten dienen voldoende verzekerd te zijn voor het gebied waar de Borkum – Windmill Regatta plaats
vindt.
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Zeilnummers
Een boot mag slechts deelnemen aan de Borkum - Windmill Regatta onder het zeilnummer dat op het
inschrijfformulier is vermeld. Indien geen zeilnummer aanwezig is, zal de deelnemer een zelf gekozen nummer
aanschaffen. De deelnemer dient dit nummer daarna op beide zijden van het grootzeil aan te brengen. Zeilnummers
moeten bij dicht gereefd zeil goed zichtbaar blijven.
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Programma van het evenement
De openingstijden van het wedstrijdkantoor, gevestigd in de Jachthaven van Delfzijl en de Schutzhafen van Borkum,
zullen via de website van de organisatie bekend worden gemaakt.
Aanmelding
Op vrijdag 20 mei 2022 kunnen de deelnemers die vanuit Delfzijl vertrekken zich aanmelden van 11.00 uur tot 12.00
uur in de haven van Delfzijl. Voor de deelnemers die vanuit Lauwersoog vertrekken wordt de aanmelding via de
website van Wedstrijdzeilen Lauwersoog bekend gemaakt. Hier zullen, indien van toepassing, ook de laatste versie van
de benodigde documenten worden bekend gemaakt.
Start wedstrijden.
Het startsein voor de eerste klasse voor het traject Delfzijl-Boei Riffgat-Borkum is op vrijdag 20 mei 2022 om 15.00
uur.
Het startsein voor de eerste klasse voor het traject Borkum-Windpark-Borkum is op zaterdag 21 mei 2022 om 07.30
uur
Prijsuitreiking.
De wedstrijden op 20 mei 2022 Lauwersoog-Borkum en Delfzijl-Borkum en de wedstrijd op 22 mei 2022 BorkumWindmill Regatta zijn losse wedstrijden.
De prijsuitreiking zal op zaterdag 21 mei 2022 om ca. 20.00 uur plaatsvinden in de Schutzhafen van Borkum.
Na de prijsuitreiking zal er op het terrein van SV Burkana een BBQ voor alle bemanningsleden zijn.
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Prijzen
Voor de Borkum - Windmill Regatta zijn prijzen beschikbaar.
Per klasse is er per 3 deelnemers een prijs beschikbaar. In klassen met meer dan 12 deelnemers zijn maximaal 4 prijzen
beschikbaar. Er is een speciale prijs voor de boot met de snelst berekende tijd van het traject rondom het Windpark.
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Aansprakelijkheid en verzekering
De Stichting Internationale Zeilevenementen Noord-Nederland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade in
welke vorm dan ook, dood en persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect, vóór, tijdens of na de
wedstrijden zijn ontstaan.
Iedere individuele deelnemer en zijn bemanning moet in het bezit zijn van een uitgebreide geldige verzekering voor
wettelijke aansprakelijkheid met voldoende dekking met betrekking tot letsel, dood, schade aan of verlies van
eigendommen veroorzaakt vóór, tijdens of na het evenement.
Met het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld gaat men akkoord met de voorwaarden
vermeld in deze Aankondiging en in de Wedstrijdbepalingen.
De wedstrijdorganisatie zal eventuele bezwaren m.b.t. de privacy respecteren.
Verdere Informatie
Voor meer en actuele informatie over dit evenement raadpleeg de website:
www.wedstrijdzeilen lauwersoog.nl
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