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Op 3 & 4 november 2018 organiseert Watersportvereniging Aegir 
de IJsberenrace voor alle erkende eenheidsklassen 

 
1  De van toepassing zijnde bepalingen: 
1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals vastgesteld in de Regels voor het wedstrijdzeilen 2017 – 2020 

(RvW), aan de bepalingen van de KNWV en aan de klassenvoorschriften, tenzij enige van deze bepalingen door de 
Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd. 
 

2 Deelnamerecht en inschrijving: 
2.1 De wedstrijden zijn uitgeschreven voor alle erkende eenheidsklassen. 
 
2.2 De organiserende autoriteit kan er voor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten starten in SW-Klasse;  voor 

elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt. 
 
2.3 Deelnemers moeten zich inschrijven via de website van Aegir http://www.wv-aegir.nl/kalender/  

Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 melden de deelnemers zich bij de wedstrijdbalie in de entree van het 
clubhuis van Watersportvereniging Aegir. De de wedstrijdbalie is open vanaf 09:30.  

 
2.4 Bij inschrijving ontvangt de deelnemer consumptiebonnen voor diverse consumpties. Bij inschrijving voor een 

eenmansklasse ontvangt de deelnemer 1 consumptiebon per dag, bij inschrijving voor een twee- of meermansklasse 
krijgt de deelnemer  2 consumptiebonnen per dag. Extra consumptiebonnen zijn te koop voor € 2,50. Deelnemers 
moeten zich elke dag melden bij de inschrijfbalie, ook al zijn ze de dag ervoor reeds ingeschreven. 

 
2.5 Bij inschrijving besluit de deelnemer deel te nemen aan de IJsberenrace 2018. 
 
3 Inschrijfgeld: 
3.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 

 
Klasse: Vlag Image Inschrijfgeld: Ontvangst: 

Laser: Standard, 
4.7 & Master Vlag Laser 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot per dag  

FJ Klasse Vlag E 

 

Zaterdag & zondag € 25,-- 
Zondag € 20,-- 

2 consumptiebonnen per boot per 
dag 

SW-Klasse Vlag O 

 

Zaterdag & zondag € 25,-- 
Zondag € 20,-- 

1 consumptiebon per boot per dag; 
(2 consumptiebonnen indien een 
meermansboot).  

Splash Vlag R 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot per dag  

RS-Feva Vlag D 

 

Zaterdag & zondag € 25,-- 
Zondag € 20,-- 

2 consumptiebonnen per boot per 
dag 

Optimist A & B Vlag F 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot  

Optimist C & D Vlag G 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot  
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4 Programma van de wedstrijden: 
4.1  Data en aantal van de wedstrijden: 

Zaterdag 3 november 2018: streven naar 3 wedstrijden per klasse 
Zondag 4 november 2018: streven naar 3 wedstrijden per klasse 

 
4.2 Het eerste waarschuwingssein voor de eerste klasse op zaterdag en op zondag is 10.55 uur. Elke volgende klasse start 5 

minuten na een geldige start van de voorgaande klasse. De startvolgorde wordt defintief op 2 november 2018 bekend 
gemaakt via de website www.wv-aegir.nl/zeilen/ijsberen-race en tevens zaterdag op het mededelingen bord in de hal 
getoond. Deze volgorde kan tijdens het weekend aangepast worden.  

 
5 De Lokale Wedstrijdbepalingen: 
5.1 De definitieve Lokale Wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk 2 november 2018 voor 12:00 uur worden gepubliceerd op 

www.wv-aegir.nl/zeilen/ijsberen-race. Een afschrift van de Lokale Wedstrijdbepalingen is te verkrijgen bij de 
wedstrijdfbalie. 

 
6 Locatie: 
6.1 De wedstrijden vinden plaats op de Bergse Voorplas Hillegersberg te Rotterdam. Het wedstrijdgebied is de hele plas. 
 
7 Banen: 
7.1 De definitieve wedstrijdbanen zijn omschreven middels de banenkaart (tenzij anders aangegeven op het 

mededelingenbord) en zijn verkrijgbaar via www.wv-aegir.nl/zeilen/banenkaart-wv-aegir. Baankaarten zijn ook te 
verkrijgen bij de wedstrijdbalie. De te varen baan wordt op het startschip c.q. de starttoren bekend gemaakt met een 
bord waarop de letters A t/m H staat. Het aantal rondes wordt op de starttoren bekend gemaakt met een bord waarop 
de cijfers 1 of 2 staan. 

7.3 Het is niet toegestaan door de start/finishlijn te varen anders dan om te starten of te finishen. Overtreding hiervan 
wordt bestraft met DSQ. 

 
8  Scoren: 
8.1 Scoring vindt plaats door middel van het lage punten systeem conform bijlage A van de RvW. 
 
9 Ligplaats en stalling: 
9.1 Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven, op het terrein van Wv Aegir worden geplaatst. Auto’s kunnen 

(indien voldoende ruimte op het terrein) op of (indien het terrein vol is) buiten het terein van wv Aegir worden 
geparkeerd. Aanwijzingen hieromtrent van medewerkers van het evenement dienen stipt te worden opgevolgd. 

 
10    Prijzen: 
10.1 Voor alle klassen zijn prijzen beschikbaar voor plaats 1 t/m 3. 
 
11   Afwijzing van aansprakelijkheid 
11.1 De deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor eigen risico en rekening. De organiserende vereniging en het 

wedstrijdcomité zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan 
de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, noch aan derden, welke direct of indirect in verband met 
deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan. 

 
12  Verzekering: 
12.1   Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 

1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. 
 
 
 


