Aankondiging:
Datum:
Locatie:

Round Table Regatta 2019
22 september 2019
Kagerplassen bij Warmond

1 Organiserende autoriteit
De wedstrijden worden georganiseerd door de Ronde Tafel nummer 43 uit Delft.
2 Regels
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in: “De regels voor
wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020". De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing
en deze Aankondiging, tenzij enige door de wedstrijdbepalingen wordt gewijzigd.
3 Inschrijving
3.1 De inschrijving staat open voor leden van De Ronde Tafel Nederland en genodigden.
3.2 Inschrijvingen dienen te worden gedaan via de website van Round Table Regatta
www.roundtableregatta.nl.
3.3 Sluiting van de inschrijving: 8 september 2019, 23:59 uur
4 Reserve
5 Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 39,95 per deelnemer en dient voor de sluitingsdatum na inschrijving
direct te worden voldaan via overschrijving.
6 Reserve
7. Programma van wedstrijden
7.1 Het evenement bestaat uit Lange afstandwedstrijd.
7.2 Registratie van de deelnemers vindt plaats op zondag 22 september mei 08.30 -08.45 uur in
de Regatta oﬃce/Informatie bij verhuurbedrijf Dieperzicht.
7.3 Om 08.45 zal er een schippersbriefing worden gehouden. Schippers zijn verplicht hierbij
aanwezig te zijn.
7.4 De wedstrijd is als volgt geprogrammeerd:
08.30 aanvang koﬃe/thee
08.45 Schippersbriefing
09.00 Optuigen
09.15 Invaren
09.45 Start
11.45 Einde
12.00 Aftuigen
13.00 Lunch
13.30 Prijsuitreiking/borrel
8 Reserve
9 Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk vanaf zaterdag 21 september beschikbaar zijn op de
website van de Round Table Regatta en eveneens vanaf zondag 22 september verkrijgbaar zijn
via de informatiepost bij Dieperzicht.

*Bijkomende bepaling is dat de schipper samen met zijn bemanning verantwoordelijk zijn voor
eventuele schades die tijdens de wedstrijden aan het eigen dan wel aan een van de andere
polyvalken worden aangericht. Hiervoor geldt een eigen risico van EURO 500,00 per schadegeval.
Bij schade is het verplicht om dit te melden aan de wedstrijdleiding.
10 Locatie
De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen.
11 Banen
De te zeilen banen voor de Lange afstandwedstrijd zijn de banen zoals aangegeven op de
banenkaart “RT Langeafstand 2019”. Deze worden uitgereikt bij de registratie en Round Table
Regatta. De uiteindelijk gekozen route is afhankelijk van wind en weersomstandigheden.
12 Strafsysteem
Straﬀen bij overtreding van regels uit deel 2 (RvW): De twee-ronden straf wordt vervangen door
een een-ronde straf.
13 Scoren
13.1 Reserve
14 t/m 17 Reserve
18 Radiocommunicatie
18.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten
ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is
ook van toepassing op mobiele telefoons.
18.2 Voor eventuele track & trace applicatie’s kan op de beperking voor mobiele telefoons een
uitzondering worden gemaakt.
19 Prijzen
De uit te reiken prijzen zijn ter discretie van de RT43.
20 Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 (RvW), Besluit
om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch de Ronde Tafel 43 of enige andere bij de
organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade, in
welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan
ontstaan vóór, tijdens, of ná de wedstrijdserie.
21 Verzekering
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.
22 Overige informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Luuk Hendriks
+31(0)6 15 46 26 30
info@roundtableregatta.nl

