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NOTICE OF RACE  

A-Cat Klasse-evenement 

13 en 14 mei 2017  
 
 
Het A-Cat klasse-evenement wordt georganiseerd door de Catamaranvereniging 
Hellecat op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017. Locatie van de zeilwedstrijden is het 
noordwestelijke deel van het Haringvliet in de nabijheid van het clubhuis van de 
Catamaranvereniging Hellecat. 
 
Organiserende autoriteit: 
Catamaranvereniging Hellecat 

1 Regels 
1.1 De wedstrijden worden verzeild onder de regels zoals gedefinieerd in ‘The 

Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020’. 
1.2 Wijzigingen op de RRS zullen worden opgenomen in de Sailing Instructions (SI). 
1.3 Als de Nederlandse vertaling van de RRS conflicteert met de originele Engelse 

tekst zal de Engelse originele tekst prevaleren. 
 
2 Reclame-uitingen 
2.1  Zeilers dienen in te stemmen met het verzoek van het organisatiecomité voor 

het voeren van aan het A-Cat klasse-evenement verbonden reclame- of 
sponsoruitingen op hun boot. E.e.a. in overeenstemming met World Saling 
Regulation 209.2 [DP] 

 
3 Vereisten voor inschrijving 
3.1  Het A-Cat klasse-evenement is toegankelijk voor alle zeilers met een catamaran 

type A-Cat, die lid zijn van de Dutch A-Division Catamaran Association (DACA) of 
de erkende A-Cat klasse associatie van het land van herkomst. en dienen te 
beschikken over een wedstrijdlicentie van het Koninklijk Nederlands Watersport 
Verbond of van een door de ISAF erkende nationale autoriteit van het land van 
herkomst. 

3.2  In aanmerking komende catamarans kunnen zich via de link: http://www.a-

catned.nl/inschrijf/a-cat/index.php van de DACA of op de wedstrijddag inschrijven door 
het invullen van het inschrijfformulier en door betaling van het volledige 
inschrijfgeld. 

3.3 Er zijn vooralsnog geen beperkingen in het aantal inschrijvingen. 

http://www.a-catned.nl/inschrijf/a-cat/index.php
http://www.a-catned.nl/inschrijf/a-cat/index.php
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4 Klasse comptabiliteit 
 Elke catamaran en haar bemanning dient te voldoen aan de klassevoorschriften 

van de Internationale A-Cat klasse. E.e.a. conform World Sailing Regulation 22, 
Sailor Classification Code en de van toepassing zijnde klassevoorschriften 

 
5 Inschrijfgeld 
5.1  Het inschrijfgeld voor het A-Cat klasse-evenement is € 60,- 
5.2 Bij het inschrijfgeld is een maaltijd (exclusief consumpties) op zaterdag
 inbegrepen. 
 
6 Wedstrijdkwalificatie en wedstrijdfinales 
 Nvt 
 
7 Schema van de wedstrijden 
7.1  Het regattabureau is gelegen in het clubhuis van de Catamaranvereniging 

Hellecat. De registratie van de deelnemers vindt aldaar plaats op zaterdag 13 
mei van 08.00 – 11.00 uur en op zondag 14 mei van 8.00-10.00 uur. 

7.2 Voor of tijdens het A-Cat klasse-evenement zullen geen metingen worden 
uitgevoerd. Alle A-Cat catamarans en zeilen van catamarans dienen te zijn 
voorzien van officiële keuringsmerktekens. 

7.3 De wedstrijden vinden op zaterdag 13 en zondag 14 mei plaats. 
Zaterdag 13 mei 
Briefing en welkom        10.30 uur 
Waarschuwingssignaal 1e manche niet eerder dan   11.55 uur 
 
Zondag 14 mei 
Briefing         NVT 
Waarschuwingssignaal 1e manche van de dag niet eerder dan 10.55 uur 

7.4   Er zullen niet meer dan 5 manches per wedstrijddag gevaren worden. E.a.a. op 
basis van redelijkheid en billijkheid en rekening houdend met de 
weersomstandigheden. 

7.5  Op zondag zullen er na 15.30 uur geen wedstrijden meer gestart worden. 
 
8 Metingen 
8.1 Deelnemers dienen, voor hun ingeschreven A-Cat, in het bezit te zijn van een 

door het ISAF erkende autoriteit uitgegeven geldige meetbrief. Overeenkomende 
keuringsmerktekens dienen op de catamaran en catamaranonderdelen aanwezig 
te zijn. 

8.2  Tijdens het A-Cat klasse-evenement kunnen boten, uitrusting en bemanning 
worden onderworpen aan een onderzoek. Elke deelnemer is, indien hierom door 
het wedstrijdcomité of de A-Cat klasse-organisatie wordt verzocht, verplicht 
hieraan deel te nemen. 

 
 
9 Wedstrijdbepalingen 

De Wedstrijdbepalingen (SI) zijn gepubliceerd op het officiële mededelingenbord 
in het clubhuis en kunnen ook worden ingezien op of gedownload vanaf de 
website van CV Hellecat (www.hellecat.nl). 

 
 
 



3 
 

Catamaranvereniging Hellecat NOR A-Cat klasse-evenement 28-3-2017 

 
10 Locatie vaargebied wedstrijdbaan 
  De wedstrijdbanen zijn gelegen in het noordwestelijk deel van het Haringvliet in 

de nabijheid van de CV Hellecat. E.e.a. zoals weergegeven in bijgevoegd 
aanhangsel A. 

  
11 De wedstrijdbanen 

De wedstrijdbanen zijn windward – leeward wedstrijden met een leeward finish 
zoals weergegeven in  bijgevoegd aanhangsel A. 

 
12 Penalty systeem 
12.1 Conform RRS 2017 - 2020 

12.2 RRS 44.1 is gewijzigd. In plaats van een 720° is een 360°straf van toepassing. 

Inclusief een overstag- en gijpmanoeuvre. 

  

13 Score 
13.1 Het Lage Punt Systeem conform Appendix A RRS is van toepassing. 
13.2   Voor een geldig A-Cat klasse-evenement dienen minimaal 3 wedstrijden 

reglementair te zijn verzeild. 
13.3 Indien een deelnemer 1 tot 4 resultaten heeft gescoord is dat het totaal van zijn 

A-Cat klasse-evenement. Er vindt dan geen aftrek plaats. 
13.4 Voor 5 resultaten of meer zal voor het eindklassement 20% van het totaal aantal 

verzeilde wedstrijden, met afronding naar beneden, als slechtste resultaat 
worden afgetrokken. Alleen bij tien wedstrijden zullen dus de twee slechtste 
resultaten worden afgetrokken. 

 
14 Teambegeleidingsboten 
14.1 Teambegeleidingsboten zijn toegestaan en dienen vóór 11.00 uur op de eerste 

wedstrijddag en vóór 10.00 uur op de overige wedstrijddagen te zijn 
ingeschreven door gebruik te maken van de daartoe bestemde formulieren en 
betaling van €20,- borg voor één “Coach” vlag. Na inlevering van deze vlag bij 
het wedstrijdcomité zal de borg worden geretourneerd. 

14.2 Teambegeleidingsboten dienen de ter beschikking gestelde vlaggen te voeren 
[DP]. 

14.3 Teambegeleidingsboten en haar bemanning kunnen worden onderworpen aan 
een controle op uitrusting en certificaten. 

14.4 Teambegeleidingsboten dienen te allen tijden vrij te blijven van de 
wedstrijdbaan. 

 
15 Aanvoer catamarans en parkeren 
15.1 Catamarans op trailers kunnen op de ochtend van een wedstrijddag worden 

aangevoerd. De catamarans op trailer dienen op de centrale parkeerplaats vóór 
de duinovergang te worden opgesteld. De catamarans op trailers zullen door 
voertuigen en officials van de CV Hellecat op het strand worden gereden. Zelf 
catamarans op trailers het strand oprijden is niet toegestaan.  

15.2 Parkeren over het duin achter de Catamaranvereniging Hellecat of het 
restaurant Shamrock Inn is niet toegestaan. De politie kan verbaliserend 
optreden. 

15.3  Deelnemers zullen de aanwijzingen van de strandcoördinatoren van de  
CV Hellecat onverwijld opvolgen. 
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15.4 Indien catamarans met trailers op andere momenten dan de wedstrijddag 
moeten worden aangevoerd, dient u hiervoor contact op te nemen met de CV 
Hellecat om de mogelijkheden te bespreken. Gebruik hiervoor het emailadres 
technischecommissie@hellecat.nl , wedstrijdcommissie@hellecat.nl of 
telefonisch het clubhuis 0181 315853 (in het weekend en wedstrijddagen) 

 
16 Beperkingen m.b.t. het uit het water halen van catamarans gedurende de  
    Wedstrijdserie 

Nvt 
 
17 Duikuitrusting en zwembadjes 
 nvt 
18 Radiocommunicatie 
18.1 Zeilers mogen, met uitzondering van noodsituaties, geen gebruik maken van 

radiocommunicatie gedurende de manches van het A-Cat klasse-evenement. Dit 
geldt ook voor mobiele telefoons. 

18.2 Ten behoeve van ‘Track and Trace’ is Het gebruik van een GPS en 
smartphonedatacommunicatie (met bijvoorbeeld een app RaceQs) is toegestaan. 

 
19 Prijzen 
  Voor het A-Cat klasse-evenement zullen prijzen beschikbaar worden gesteld. 

Deze prijzen zijn: 

 1e, 2e en 3e prijs eindklassement (Classic & Women inbegrepen) 

 1e prijs Classic, wanneer de eerste Classic buiten de top drie valt 

 1e prijs Women 
 

20 Aansprakelijkheid 
20.1 Deelnemers aan het A-Cat klasse-evenement, inclusief teambegeleidingsboten 

en hun opvarenden, nemen geheel deel op eigen risico.  
20.2 Catamaranvereniging Hellecat zal geen aansprakelijkheid accepteren voor 

schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de deelname aan het A-
Cat klasse-evenement zowel voor, tijdens als na het A-Cat klasse-evenement.  

 
21 Verzekering 

Deelnemers, inclusief teambegeleidingsboten en hun opvarenden, van het A-Cat 

klasse-evenement dienen te zijn verzekerd (WA) tegen de aansprakelijkheid van 

het veroorzaken van schade, persoonlijk letsel en of een dodelijk ongeval etc. 

met een minimale dekking van €1.000.000,- per gebeurtenis. 

 

22 Overige informatie 

22.1 Regattabureau 

  Adres  : Quackstrand, Duinweg 11b, Hellevoetsluis. 

 Telefoon : 0181 315853 

 Email  : info@hellecat.nl  

22.2 Accommodatie 
Voor informatie betreffende verblijfsaccommodatie zie: 
www.zuid-hollandse-eilanden.nl 
Camping de Quack +31(0)181-311546 (camping) 
Camping 't Weergors +31 (0)181-311546 (camping) 
VVV Hellevoetsluis +31(0)181-312318  

mailto:technischecommissie@hellecat.nl
mailto:wedstrijdcommissie@hellecat.nl
http://www.zuid-hollandse-eilanden.nl/
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22.3 Informatie 

Meer informatie is te vinden op de website van de CV Hellecat. 
www.hellecat.nl 
 

Aanhangsel A 
 

 
  

http://www.hellecat.nl/
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Course: Windward - Leeward Course signal 

L2 Start – 1 – 1a – 4s/4p – 1 – 1a = Finish 
Pennant 2    

L3 Start-1-1a-4s/4p-1-1a-4s/4p-1-1a-Finish 
Pennant 3    

L4 Start-1-1a-4s/4p-1-1a-4s/4p-1-1a-4s/4p-1-1a-Finish 
Pennant 4    

 


