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Aankondiging 

voor het  
YNGLING WEEKEND 

In de Yngling klasse 
georganiseerd door WSV Binnenmaas 

11 & 12 Mei op De Binnenmaas te Mijnsheerenland 
______________________________________________________________________________________ 
 
Aankondiging van het Yngling weekend gehouden op de Binnenmaas te Mijnsheerenland.  
De organiserende autoriteit bestaat uit Watersportvereniging Binnenmaas.  
 
1  DE REGELS  
1.1   De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de actuele Regels voor 
 Wedstrijdzeilen.   
1.2   De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.   
1.3   Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de Wedstrijdbepalingen 
 worden vermeld.   
1.4   De klassenvoorschriften zijn ongewijzigd van kracht.   
 
2   RECLAME 
 Er kan van deelnemers worden verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op hun 
 boot.   
 
3   DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
3.1   De wedstrijden zijn uitgeschreven voor de klasse: Yngling.   
3.2   Alleen boten ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en 
 waarvan de inschrijving en het inschrijfgeld tijdig zijn ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.   
3.3   Inschrijven dient te geschieden via de website van de Yngling Club Holland (www.yngling.nl).   
3.4   Sluiting van de inschrijving: 3 mei 2019 om 23:59 uur.   
3.5   Voor inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen zal het inschrijfgeld worden verhoogd 
 met € 15,00 per boot.   
 
4 RESERVE 
 
5  INSCHRIJFGELD 
 “All-inclusive” € 115,- per boot, ongeacht de onderdelen waaraan wordt deelgenomen.  
 Bij inschrijving inbegrepen:   
 Zaterdag:  Wedstrijden, avondeten op WSV Binnenmaas, overnachting in Scouting gebouw 
 Zondag:  Ontbijt & wedstrijden 
 Inclusief: Kranen en ligplaats  
 
 Extra eters voor zaterdagavond opgeven via wedstrijdcommissaris@yngling.nl (kosten € 15,-) 

6 RESERVE 
 

7 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
7.1 Registratie van deelnemers is in het clubgebouw van WSV Binnenmaas 
 Op zaterdag 11 mei van 9:00u tot 10:30u.  
7.2 Data van de wedstrijden: 
 Zaterdag 11 mei  1e start 11:30u, 2e, 3e, etc.. volgen z.s.m. 
 Zondag 12 mei   1e start 10:00u, 2e, 3e, etc.. volgen z.s.m. 
    Op zondag 12 mei geen starts meer na 14:30u 
7.3 Er wordt gestreefd naar een zo’n groot mogelijk aantal wedstrijden 
7.4 Er wordt gestreefd om per wedstrijddag zowel ‘Up-down’ als ‘lange afstands’ banen te varen 
7.5 Er wordt gestreefd om per wedstrijddag minimaal 1x aan de wal een tussentijdse pauze te houden  
7.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:30u. 
 
8 RESERVE 
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9 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 De wedstrijdbepalingen staan vanaf begin mei 2019 vermeld op de website’s www.yngling.nl & 
 www.wsvbinnenmaas.nl  
 
10  LOCATIE  
 De wedstrijden zullen worden gehouden op de Binnenmaas nabij Mijnsheerenland.   
 Route: www.wsvbinnenmaas.nl/vereniging/contact/  
 
11 BANEN 
 De wedstrijden zullen worden gezeild op de baan zoals getoond in aanhangsel A, en zullen nader 
 worden omschreven in de wedstrijdbepalingen.   
 
12 RESERVE 
 
13 SCOREN 
13.1 Het Lage Punt Systeem, regel A4 RvW is van toepassing.   
13.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal 
  zijn van zijn wedstrijdscores.   

(b)  Wanneer er 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 
 van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 

 
14  HULPSCHEPEN 

Comiteschepen zijn herkenbaar aan een vlag met de letters RC 
 
15  LIGPLAATSEN 
15.1   Deelnemende boten zullen in de haven worden afgemeerd op aanwijzing van de beheerder van 
 WSV Binnenmaas. 
15.2   Deelnemers kunnen, voorafgaande aan- en na afloop van het evenement gratis gebruik maken van 
 de kraan (eigen risico). Op het terrein is gelegenheid om, op aanwijzing van de beheerder,  
 boottrailers te stallen.   
 
16  RESERVE 
 
17 RESERVE 
 
18 RESERVE 
 
19 PRIJZEN 
19.1   Prijzen zullen worden toegekend aan de 5 beste boten van het evenement. Voor de boot die de 
 eerste prijs behaalt is er tevens WSV Binnenmaas wisselprijs.  
19.2   Prijsuitreiking vindt op zondagmiddag na de wedstrijden plaats. Het tijdstip hiervan wordt op zondag 
 aan de deelnemers gecommuniceerd.   
  
20 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, 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. 
 

21 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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22 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 
 Door aan dit evenement deel  te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de 
 sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen 
 goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties  van hen  te 
 maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementslocatie zijn gemaakt vanaf 
 de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 
 
23 OVERIGE INFORMATIE 
23.1 Overnachting op zaterdagavond is bij het inschrijfgeld inbegrepen.  
 De overnachting is in het clubgebouw van de naast liggende scouting en is toegankelijk op 
 zaterdagmiddag vanaf ca. 17:30u.  
 Hier zijn geen bedden aanwezig, zelf mee te nemen: luchtbed/matje, slaapzak & kussen. 
 Ontbijt kan worden genuttigd in het clubgebouw van WSV Binnenmaas 
  
22.2 Zaterdagavond zal er na het eten een feest zijn met live muziek of een DJ in het clubgebouw van 
 WSV Binnenmaas.  
 
22.3 Adres WSV Binnenmaas 
 Laan van Moerkerken 27a 
 3271 AH Mijnsheerenland 
 Tel. 0186-601015 
 (voor route beschrijving zie www.wsvbinnenmaas.nl)  
  
22.4 Voor overige informatie kan contact op worden genomen met: 

Joost Kuipers via wedstrijdcommissie@wsvbinnenmaas.nl 
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Aanhangsel A: De plaats het wedstrijdgebied en de baan 
 
Afhankelijk van de windrichting zal het wedstrijdgebied zich bevinden tussen Westmaas en Restaurant 
Binnenmaas. 

 
 
De definitief te varen baan zal kenbaar worden gemaakt 
op het startschip. 
 
Up-down baan: 
Baan 1: START, 1bb, 1abb, 2bb/sb, FINISH 
 
Baan 2: START, 1bb, 1abb, 2bb/sb, 1bb, 1abb, 2bb/sb, FINISH 
 
Baan 3: START, 1bb, 1abb, 2bb/sb, 1bb, 1abb, 2bb/sb, 1bb, 1abb, 
 2bb/sb, FINISH 
 
Baan 4: START, 1bb, 1abb, 2bb/sb, 1bb, 1abb, 2bb/sb, 1bb, 1abb, 
 2bb/sb, 1bb, 1abb, 2bb/sb, FINISH 
 
Lange baan: 
Baan 5: START, (nader te bepalen ‘letter’ boeien), FINISH 

 Up-down baan 

Lange baan 


