
Wedstrijdaankondiging 

voor de  

KWVL Clubkampioenschappen  

15 en 16 september 2018 

 

voor de 12-voetsjol, Optimist, Splash, Laser, Laser 4.7, Laser Radial, Solo, Pampus, RS Feva, (Poly)valk,  

Star, Rond- en Platbodem en Overige Klassen 

Georganiseerd door de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ (KWVL) 

te houden op de Loosdrechtse Plassen 

 

1 DE REGELS 

1.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 – 

2020 (RvW). 

1.2  De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als Bepaling van het Watersportverbond Bijlage Z in 

de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) zullen van toepassing zijn. 

1.3 De klassenregels zijn van toepassing. 

1.4  De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen. 

  

2 RESERVE 

 

3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

3.1  De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen: 12-voetsjol, Optimist, Splash, Laser, 

Laser 4.7, Laser Radial, Solo, Pampus, Star, RS Feva, (Poly)valk, Rond- en Platbodem en Overige Klassen.  

3.2  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per sluitingsdatum, kan het Wedstrijdcomité besluiten klassen te 

combineren in een gezamenlijke start. 

3.3    De inschrijving geschiedt via de website www.kwvl.nl. 

3.4   Sluitingsdatum van de inschrijving: 13 september 2018 (21.00 uur). 

3.5    Wijzigen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: wedstrijden@kwvl.nl 

3.6  Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, 

behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen. 

 

4 INSCHRIJFGELD 

 Voor deelname aan de KWVL Clubkampioenschappen is geen inschrijfgeld verschuldigd.  

Wel is aan te raden om via de KWVL-website in te schrijven voor het gezamenlijke diner op zaterdagavond 15 

september en de betaling hiervan via iDEAL te realiseren.  

 

5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

5.1 Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op de website van de KWVL 

(www.KWVL.nl) geplaatst worden.  

5.2 Voor alle klassen zijn 10 korte wedstrijden geprogrammeerd.  

5.3 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op 15 en 16 september is 10.55 uur.  

5.4 Op zondag 16 september zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14.00 uur. 

 

6 LOCATIE WEDSTRIJDBUREAU 

Het Wedstrijdbureau van de KWVL is gevestigd op het adres Oud Loosdrechtsedijk 151, 1231 LT te Loosdrecht.  

Het wedstrijdbureau is de eerste dag van het evenement geopend om 09.00 uur. 

 

7 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

7.1  De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op de 

website van de KWVL (www.KWVL.nl) te vinden zijn.  

7.2 De wedstrijdbepalingen worden uitsluitend digitaal aangeboden.  

 

 

 

 

 

http://www.kwvl.nl)/
http://www.kwvl.nl)/


 

8 DE BAAN 

 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door Plas 1, 2, 3, 4 en 5 van de Loosdrechtse Plassen. De wedstrijdbanen 

zullen worden weergegeven in de Lokale Wedstrijdbepalingen.  

 

9 PRIJZEN 

9.1 Per klasse zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar, afhankelijk van het aantal inschrijvingen op de sluitingsdatum 

van inschrijving (10 september 2018): 

 Bij minimaal 8 inschrijvers  : 1 prijs  

 Bij 9 t/m 12 inschrijvers  : 2 prijzen 

 Bij meer dan 12 inschrijvers : 3 prijzen 

9.2 Indien in een klasse meer dan 8 deelnemers aan de start verschijnen, dan wordt er in deze klasse tevens een 

KWVL-kampioenswimpel uitgereikt.  

9.3 De prijsuitreiking zal op de laatste dag van het evenement plaatsvinden 1,5 uur na de laatst gefinishte klasse 

(onder voorbehoud van protestbehandelingen en weersomstandigheden) op het terras van de sociëteit.  

 

10 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

10.1 Deelnemers nemen, conform regel 4 (RvW), geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.  

10.2 De Organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade, persoonlijk letsel 

of dood, veroorzaakt in samenhang met, voor, gedurende of na de wedstrijdserie.  

 

11 VERZEKERING 

 Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met een 

minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of een equivalent daarvan.  

 

12 OVERIGE INFORMATIE  

12.1 Voor meer informatie kunt u contact opnemen via wedstrijden@kwvl.nl of societeit@kwvl.nl. 


