Aankondiging
van de

Borkum-Helgoland Regatta
georganiseerd van 27 juni tot en met 29 juni 2019.

De wedstrijd bestaat uit twee trajecten, Borkum-Helgoland en Helgoland-Borkum, en wordt
georganiseerd door
DE STICHTING INTERNATIONALE ZEILEVENEMENTEN NOORD NEDERLAND
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Regels
De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW)
(The Racing Rules of Sailing 2017-2020). Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
De regels 64.3, 66, 69.2(c)(2), 69.2(d), 69.2(f), 69.2(g), 69.3, 69.4, 70, 71, 80, 88 en 89 (RvW) zijn niet van toepassing.
Tevens gelden de Bepalingen van het Watersportverbond niet.
De bepalingen van het ISAF Special Offshore Regulations Extract for Race Category 2 Monohulls (version 0.5-04
January 2018) voor zover van toepassing voor 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.kreuzer-abteilung.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).
Inschrijvingen
De inschrijving is mogelijk vanaf 1 januari 2017.
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 2019 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 1 juni 2019. Het inschrijfformulier moet uiterlijk deze datum in het bezit zijn van het
wedstrijdcomité.
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.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt: € 100,-. Bij meer dan drie bemanningsleden per boot, inclusief de schipper, moet € 15,- per
extra bemanningslid worden betaald.
Het havengeld in de haven van Borkum is inbegrepen.
Dit bedrag dient voor 9 juni 2019 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-Helgoland Regatta + scheepsnaam +
zeilnummer.
Na 2 juni 2019 zal bij annulering van de inschrijving geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
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Veiligheid
Aan de boot en uitrusting zullen strenge veiligheidseisen worden gesteld. Zie punt 5 van deze Aankondiging.
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Controle
De boten moeten een recente controlelijst Veiligheidsuitrusting tonen welke ondertekend is voor akkoord door twee
bestuursleden van de watersportvereniging waarvan de schipper lid is. Deze bestuursleden mogen geen deelnemer zijn
aan de Borkum-Helgoland Regatta. Kan men dit niet overhandigen dan zal een inspectie door de wedstrijdorganisatie
vooraf aan de wedstrijd in de haven van Borkum plaats vinden.
Alle onderdelen van de uitrusting dienen gedurende de wedstrijd vanaf het moment van controle tot na de finish op
zaterdag 29 juni 2019 aan boord te zijn. Als een boot hieraan niet voldoet kan de boot worden gediskwalificeerd, dit ter
beoordeling van de wedstrijdcommissie.
De controlelijst Veiligheidsuitrusting is afgeleid van de ISAF Offshore Special Regulations, Category 2 Monohulls.
(version 0.5-04 January 2018)
Door de veiligheidscommissaris en zijn medewerkers zullen voor de start alle boten steekproefsgewijs worden
gecontroleerd op hun uitrusting en veiligheid. Alle deelnemende boten dienen hiervoor uiterlijk woensdag 26 juni 2019
in de haven van Borkum aanwezig te zijn. Boten die zich niet op tijd melden voor controle worden uitgesloten van
deelname aan Borkum-Helgoland Regatta.
In uitzonderlijke gevallen kan met toestemming van het wedstrijdcomité van dit tijdstip worden afgeweken.
Een door de veiligheidscommissaris ondertekende veiligheidslijst en bemanningslijst geeft recht op een startbewijs.
Na de finish zal de veiligheidscommissaris in de haven van Borkum steekproefsgewijs de controle herhalen.
Alleen de wedstrijdleider en veiligheidscommissaris kunnen uitzonderingen toestaan.
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Zeilnummers
Een boot mag slechts deelnemen aan de Borkum-Helgoland 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 Schutzhafen van Borkum, zullen via de website van de
organisatie bekend worden gemaakt.
Veiligheidskeuring:
Voor de veiligheidskeuring dienen de deelnemers zich uiterlijk woensdag 26 juni 2019 om 16.00 uur te melden bij de
wedstrijdcommissie in de haven van Borkum.
Skippersmeeting
Op woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur is er in de haven van Borkum een Skippersmeeting. Hier zullen, indien van
toepassing, ook de laatste versie van de benodigde documenten worden uitgereikt.
Start wedstrijden.
Het startsein voor de eerste klasse voor het traject Borkum-Helgoland is op donderdag 27 juni 2019 om 09.00 uur.
Het startsein voor de eerste klasse voor het traject Helgoland-Borkum is op vrijdag 28 juni 2019 om 15.00 uur
Prijsuitreiking.
De prijsuitreiking zal zijn op zaterdag 29 juni 2019 om ca. 20.00 uur in de Schutzhafen van Borkum.
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Prijzen
Voor de Borkum-Helgoland 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.
Tevens zijn prijzen beschikbaar voor de boot met de snelst gezeilde tijd en de boot met de snelst berekende tijd.
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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.
Bij controle van de uitrusting dient de verzekeringspolis of een kopie hiervan te worden getoond.
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.
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10. Verdere Informatie
10.1 Voor meer en actuele informatie over dit evenement raadpleeg de website: www.borkum-helgoland.nl
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