
 

 

 

Paashaaswedstrijden Elfhoeven 2019 

 

Notice of Race 
 
Watersportvereniging Elfhoeven organiseert op 20 en 21 april 2019 de traditionele 
Paashaaswedstrijden.  
 
1. REGELS 
Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de geldende “Regels voor Wedstrijdzeilen”  
(RvW) de bepalingen van het Watersportverbond, de betreffende klassenvoorschriften, aangevuld met 
de lokale wedstrijdbepalingen: zie 7.  
 
2. DEELNAME  
De wedstrijden staan open voor de volgende eenheidsklassen:  
Valk, 16m2, O-Jol, Randmeer,RS-500 en Flying Junior.  
Er wordt niet gestart met deelname van minder dan 5 boten per klasse. 
 
3. INSCHRIJVING 
Inschrijven kan via de website van GWV Elfhoeven www.elfhoeven.nl onder wedstrijden.  
 
4. INSCHRIJFGELD 
De kosten voor inschrijving zijn voor eenmansboten is 25 Euro en voor meermansboten 30 Euro,   
 
5. PROGRAMMA 
Deelnemers dienen zich voor aanvang van de wedstrijden te melden bij de informatiebalie in het 
clubhuis. De infobalie is geopend vrijdag 19 april vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur en op zaterdag  
20 april en zondag 21 april vanaf 8:30 uur.  
 
Het clubhuis is geopend op vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 9.00 uur.  
 
Het maximaal aantal te zeilen wedstrijden is 8 over 2 dagen. Op zaterdag 20 april is de eerste start om 
10:30 uur en op zondag 21 april is de eerste start om 10.00 uur.  
 
De starttijd van de eerste middagwedstrijd zal bekendgemaakt worden op het mededelingenbord in 
het clubhuis. Indien mogelijk wordt de volgende race daar zo spoedig mogelijk na gestart. 
Na 16.00 uur op zaterdag en na 15.30 uur op zondag wordt er niet meer gestart . 
 
6. METING 
Boten dienen in het bezit te zijn van een geldige meetbrief en de stuurman in bezit van een geldige 
wedstrijdlicentie en bemanning van een geldige bemanningslicentie. 
 
7. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
De wedstrijdorganisatie zal geen wedstrijdbepalingen printen, de wedstrijdbepalingen staan 
gepubliceerd op de website Elfhoeven ‘Wedstrijdbepalingen Zeilwedstrijden Reeuwijk”. Het 
startrooster wordt bij inschrijving verstrekt. 
 
8. LOCATIE EN WEDSTRIJDWATER 
Locatie clubhuis GOUDSE WATERSPORTVERENIGING ELFHOEVEN is Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk  
De wedstrijden worden gevaren op de Elfhoevenplas.  



 

 

9. BANEN 
De wedstrijdbanen zijn de Elfhoeven wedstrijdbanen als gepubliceerd op de website 
www.elfhoeven.nl. Deze banenkaarten zijn te downloaden op deze site of bij registratie na betaling bij 
de inschrijfbalie te verkrijgen.   
 
10. SCOREN 
Het lage punten scoresysteem Regel A 4.1 (RvW) is van toepassing. 
Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

Wedstrijdscores. Wanneer 5 wedstrijden of meer zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het 

totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score.   

11. PRIJZEN 
Per klasse boven de 10 deelnemers worden er 3 prijzen, bij 6 tot 10 deelnemers 2 prijzen en bij 5 
deelnemers 1 prijs uitgereikt.  
De prijsuitreiking van alle klassen is zondag 1 april z.s.m. na afloop van de wedstrijden en eventuele 
protestbehandelingen. 
 
12. VERZEKERING 
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 

bedrag van  € 1.200.000,- per evenement of het equivalent daarvan. 

13. AANSPRAKELIJKHEID 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, zie RvW Regel 4, Besluit om 

wedstrijd te zeilen. De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of 

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

14. OVERIGE INFORMATIE 
Deelnemers kunnen gratis (onder begeleiding) gebruik maken van de lier om de boten te water te 
laten op vrijdag 19 april van 17:00 t/m 19:00 uur, zaterdag en zondag beide dagen vanaf 08:30 uur. 
Tevens is er een trailerhelling aanwezig. 
 
Aanwijzingen van beachmasters en/of parkeerregelaars dienen te allen tijde opgevolgd worden. 
 
Chris ten Hoopen 
Wedstrijdcommissaris Elfhoeven 
Mail to: wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl  
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