Notice of Race
Splash Sailing Tour 2018
Klassenevenement Splash Blue en Splash RED
De organiserende verenigingen en de SKON nodigen je van harte uit deel te nemen aan de Splash Sailing Tour 2018 voor
de klassen Splash RED en Splash Blue A en B:

I
II
III
IV
V

Datum
31 maart – 2 april
26 – 27 mei
16 – 17 juni
15 – 16 september
6 – 7 oktober

Locatie
Sneek – Sneekermeer (Paasevenement)
Loosdrecht – Loosdrechtse Plassen
Bruinisse – Grevelingen
Alkmaardermeer
Grou - Pikmeer en Wijde Ee (Vaarwelkom)

Vereniging
KWS Sneek
KWV Loosdrecht
WV Breskens
Comite Alkmaardermeer
KW Frisia/WV de Meeuwen

1. De regels
Op de wedstrijdserie zijn van toepassing:
• De Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 – 2020 (RvW);
• De klassenvoorschriften;
• De wedstrijdbepalingen worden per evenement opgesteld i.s.m. de organiserende verenigingen;
• Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.
2. Reclame
Aan de deelnemers van de wedstrijden kunnen bij de registratie stickers van de sponsor(en) van de Splash Sailing Tour
worden uitgereikt. Deze stickers dienen dan elk aan een zijde van de romp geplakt te worden ter plaatse van de boeg.
3. Voorwaarden voor deelname en inschrijven
Voor deelname en inschrijven gelden de volgende voorwaarden:
• Zeilers dienen lid te zijn van de Splash Klasse Organisatie Nederland (SKON);
• Zeilers met een betalingsachterstand bij de SKON kunnen pas deelnemen aan Splash Sailing Tour wedstrijden als
de betalingsachterstand is opgeheven;
• De indeling bij de Splash Blue in de klassen A en B zal plaatsvinden volgens de groepsindeling van de SKON.
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4. Inschrijven en inschrijfgeld
Voor het inschrijven gelden de volgende regels:
• Inschrijven vooraf via het inschrijfformulier op de website van de SKON www.splashclass.org;
• De online inschrijving sluit 4 dagen voor de 1e dag van het evenement;
• Het inschrijfgeld is € 29,50 per evenement en per incasso geïnd;
• Inschrijvingen binnengekomen bij het wedstrijdsecretariaat, na sluiting van de online inschrijving, in de laatste
week voorafgaand aan het evenement, worden alleen gehonoreerd indien de groepsindeling en lokale situatie dit
toelaten;
• Voor inschrijving in de laatste week voor de 1e dag van het evenement wordt €10,= EXTRA in rekening gebracht,
contant te voldoen op de 1e wedstrijddag bij het wedstrijdsecretariaat;
• Ter plaatse inschrijven is bij hoge uitzondering toegestaan. De toestemming wordt door het wedstrijdsecretariaat
gegeven. Hiervoor wordt € 15,= EXTRA in rekening gebracht, contant te voldoen op de 1e wedstrijddag bij het
wedstrijdsecretariaat;
• Voor het wijzigen van zeilnummers of bootnummer na de officiële inschrijfdatum wordt € 7,50 EXTRA in rekening
gebracht, contant te voldoen op de 1e wedstrijddag bij het wedstrijdsecretariaat;
• Inschrijven verplicht de zeiler tot het betalen van het inschrijfgeld voor de wedstrijd waarvoor hij/zij zich heeft
ingeschreven. Indien zeilers niet kunnen deelnemen is geen inschrijfgeld verschuldigd, onder voorwaarde dat de
zeiler zich uiterlijk vóór 23.00 uur op de donderdagavond voorafgaand aan het betreffende evenement afmeldt;
• Afmelden kan alleen via een email aan secretariaat@splashclass.org ;
• Buitenlandse deelnemers kunnen alle evenementen alleen ter plekke contant betalen.
Het wedstrijdsecretariaat bestaat tijdens een evenement uit leden van het SKON bestuur en/of door het bestuur
aangewezen personen die gemachtigd zijn tot het nemen van beslissingen in belang van zeilers, organisatie en
wedstrijden.
Niet SKON leden zijn ook van harte welkom !
De SKON biedt Splash zeilers de mogelijkheid om eenmalig, zonder lidmaatschap, deel te
nemen aan een Splash Sailing Tour evenement. Op deze manier kun je ervaren wat het is
om mee te doen. Ook niet-leden schrijven in via de kalender. Hierin kun je een
evenement ‘aanklikken’ en onderaan de informatie tref je dan een link ‘inschrijven’.
Anders dan voor leden zal de betaling (29,50 euro voor deelname en evt kosten voor de
BBQ indien men dit wenst) niet per incasso achteraf maar dient deze voorafgaande aan
het evenement per bank te worden voldaan. Ons rek nr is NL02 RABO 0334 7899 90 ten
name van de SKON onder vermelding van naam deelnemer, zeilnummer en evenement.

5. Minimum deelname
Indien voor een klasse in een weekend minder dan 8 boten zijn ingeschreven, kan worden besloten de klasse in
dat weekend niet te laten deelnemen. In dat geval worden de inschrijvers per e-mail uiterlijk donderdag voorafgaand aan
het betreffende evenement geïnformeerd.
6. Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen worden, indien mogelijk, minimaal vier weken voor aanvang van betreffend evenement
gepubliceerd op de SKON site.
7. Banen
Tijdens ieder weekend zijn de te zeilen banen beschreven in de lokale wedstrijdbepalingen, zoals gepubliceerd op de
SKON site of zoals ter plaatse uitgereikt bij de registratie.

Pagina | 2

8. Schema van de wedstrijden
Voor de wedstrijden zijn de volgende punten van toepassing:
• Elk evenement worden er maximaal 8 wedstrijden gevaren;
• Op zaterdagochtend wordt het waarschuwingssein voor de eerste klasse gegeven om 10.55 uur;
• In afwijking hiervan wordt het waarschuwingssein voor de eerste klasse tijdens evenement I gegeven op
zaterdagochtend om 11.55 uur en kunnen bij dit evenement meer dan 8 wedstrijden worden gevaren;
• Tijdens de wedstrijden voert de Splash Blue klasse de volgende onderscheidingstekens in de top van de mast:
o A een geel lint;
o B een rood lint;
Het onderscheidingsteken kan voor € 1,00 worden aangeschaft bij het regatta office tijdens de aanmelding;
• Indien de grootte van een klasse daartoe aanleiding geeft, kan de vloot van de betreffende klasse worden gesplitst
in divisies.
9. Klassementen en prijzen per evenement
De volgende regels zijn van toepassing:
• Voor elk evenement is het Lage Puntensysteem van Appendix A RvW, van toepassing. Er moet één wedstrijd
reglementair zijn voltooid om een evenement geldig te maken;
• Wanneer er 5 of meer wedstrijden zijn voltooid, is de score van een boot het totaal van de wedstrijdscore met
aftrek van de slechtste score. Dit wijzigt RvW Appendix A2;
• In iedere klasse wordt per 5 deelnemers een prijs uitgereikt met een maximum van 5 prijzen per klasse. Het aantal
inschrijvers dat geregistreerd staat op de sluitingsdatum is hierbij bepalend;
• Deze regels zijn van toepassing voor de Splash Blue en RED.
10. Voorjaarsklassement en najaarsklassement - Splash Blue
Voor de Splash Blue wordt een voorjaars- en najaarsklassement opgemaakt voor de klasse A en B.
Klassement
Voorjaar

Najaar

Datum
31 maart – 2 april
14 – 15 april
28 – 29 april
26 – 27 mei
16 – 17 juni
1 – 2 september
15 – 16 september
29 – 30 september
6 oktober

Evenement
Splash Sailing Tour – Sneek (Paasevenement)
United 4 – Medemblik
United 4 – Workum
Splash Sailing Tour – Loosdrecht
Splash Sailing Tour – Bruinisse
United 4 – Medemblik
Splash Sailing Tour – Alkmaardermeer
United 4 – Workum
Splash Sailing Tour – Grou (Vaarwelkom)

De volgende regels zijn van toepassing:
• Voor de overall score voor zowel het voorjaars- als het najaarsklassement is het Lage Puntensysteem van Appendix
A RvW van toepassing;
• Het resultaat van iedere wedstrijd in de Splash Sailingtour inclusief de eventuele aftrekwedstrijd zal als aparte
wedstrijd gelden voor het overall resultaat;
• Er moeten 3 evenementen reglementair zijn voltooid om het voorjaars- en najaarsklassement geldig te maken;
• Voor zowel het voorjaars- als het najaarsklassement wordt het slechtste resultaat van iedere 5 resultaten
afgetrokken;
• In de A en B klasse wordt per 5 deelnemers een prijs uitgereikt met een maximum van 5 prijzen per klasse, zowel
voor het voorjaars- als najaarsklassement;
• Voor de A en B klasse wordt geen jaarklassement opgesteld;
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•
•
•

De prijzen voor het voorjaarsklassement worden uitgereikt bij het laatste evenement dat meetelt voor het
voorjaarsklassement;
Alleen de zaterdag wedstrijden van het Vaarwelkom tellen mee voor het najaarsklassement;
De prijzen voor het najaarsklassement worden uitgereikt tijdens het Vaarwelkom te Grou.

11. Jaarklassement - Splash RED
Voor de Splash RED wordt een jaarklassement opgemaakt.
De volgende regels zijn van toepassing:
• Voor de overall score voor het jaarklassement is het Lage Puntensysteem van Appendix A RvW van toepassing;
• Het resultaat van iedere wedstrijd in de Splash Sailingtour inclusief de eventuele aftrekwedstrijd zal als aparte
wedstrijd gelden voor het overall resultaat;
• Er moeten 2 evenementen reglementair zijn voltooid om het jaarklassement geldig te maken;
• Voor het jaarklassement wordt het slechtste resultaat van iedere 5 resultaten afgetrokken;
• Alleen de zaterdag wedstrijden van het Vaarwelkom tellen mee voor het jaarklassement;
• Voor het jaarklassement wordt per 5 deelnemers een prijs uitgereikt met een maximum van 5 prijzen en een
minimum van 3 prijzen;
• Tevens wordt een prijs uitgereikt aan de beste dame;
• De prijzen voor het jaarklassement worden uitgereikt tijdens het Vaarwelkom te Grou.
12. Regatta Office
Het Regatta Office is open voor registratie op zaterdagochtend vanaf 08.30 uur. Tijdens het Paasevenement en het
Vaarwelkom gelden afwijkende tijden.
13. Publiciteit
De volgende regels met betrekking tot foto en video materiaal zijn van toepassing:
• Foto’s en video’s gemaakt op evenementen, kunnen worden gepubliceerd op sociale media, mits er voldaan wordt
aan alle spelregels.
• Het te publiceren materiaal dient niet aanstootgevend zijn, noch mogen foto’s potentieel kunnen leiden tot
problemen voor de geportretteerde.
• Algemene regels voor het gebruik van Sociale media voor de SKON.
• De sociale media accounts van De SKON mogen worden ingezet om kennis en informatie te delen met onze leden
en andere geïnteresseerden.
• Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
• De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op
het internet.
14. Website
De Splash Sailing Tour is via de website van de SKON www.splashclass.org te vinden. Evenementinformatie wordt voor
aanvang van de wedstrijden op de website opgenomen onder de info button op de pagina van het betreffende
evenement in de wedstrijdkalender.
15. Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen.
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.
16. 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.
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17. Ondersteunende personen
Het is ondersteunende personen niet toegestaan om zich tijdens het wedstrijdzeilen van een klasse te bevinden op een
plaats waar een boot in de wedstrijd zou kunnen zeilen, anders dan om hulp te verlenen aan een boot die in gevaar
verkeert.
18. Algemeen
Overige punten die van toepassing zijn:
• Deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht de aanwijzingen van de beachmasters, havenmeesters en
terreinbeheerders op te volgen;
• Het niet opvolgen van aanwijzingen is een ernstige overtreding en kan worden bestraft met een door het
wedstrijdcomité te bepalen penalty, waarvan geen beroep mogelijk is;
• Let op de aanwijzingen op de richtingsborden en de evenementinformatie op de website www.splashclass.org.
Houd rekening met de grote aantallen deelnemers en de daarbij behorende kans op wachttijden bij
parkeerplaatsen, registratie, tewaterlating van boten etc.
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