UITNODIGING Eredivisie Zeilen Competitie 2019
______________________________________________________________________________________
1. ORGANISERENDE AUTORITEIT (OA)
Stichting Eredivisie Zeilen
Website: http://eredivisiezeilen.nl
Onder auspiciën van het Watersportverbond
Watersportverbond
Postbus 2658
UTRECHT
2. SPEELRONDEN 2019
Speelronde 1

12-13-14 april

Almere, weerwater

Speelronde 2

15-16 juni

Braassemermeer

Speelronde 3

7-8 september

Lelystad, Hiswa te Water

Speelronde 4

4-5-6 oktober

Muiden

3. DE REGELS
De Eredivisie Zeilen is onderworpen aan de volgende regels:
• Regels voor het Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW)
o Aanvulling op RvW 44.2:
RvW 44.2 a) Een boot die een straf neemt moet de tophoek van de gennaker beneden het niveau van de
lummel van de grootzeilgiek hebben vanaf het ogenblik dat hij verder draait dan in de wind tot aan het
moment dat hij op een aan-de-windse koers ligt.
RvW 44.2 b) Geen deel van de straf mag worden genomen binnen de zone rond een te ronden merkteken,
dat het rak waarop de boot vaart begint, begrenst of beëindigt.
• De Sailing Instructions ( worden later gepubliceerd )
• Regels voor het Gebruik van de Boten, onderdeel van de SI.
• WoldSailing Addendum Q (zie Appendix Q) .
• Klasse regels zijn niet van toepassing, dit wijzigt RvW 78 1.3 .
• De beslissingen van de umpires en het protest comité zijn conform RvW 70.5(b) definitief.
Er is geen Verzoek om Verhaal, noch Hoger Beroep mogelijk tegen een beslissing van een
umpire.
• Wanneer de umpires besluiten dat een boot RvW 14 heeft overtreden en schade of letsel
is veroorzaakt, dan kunnen zij een puntenstraf toekennen zonder verhoor. De deelnemer zal zo
spoedig als praktisch mogelijk op de hoogte worden gebracht van de straf en mag, op het
moment dat hij daarvan op de hoogte wordt gebracht, verzoeken om een verhoor. Het protest
comité moet dan handelen in overeenstemming met regel Q5.3 . De straf waartoe het
protest comité besluit kan zwaarder zijn dan de straf toegekend door de umpires van de race en
kan uitsluiting van deelname aan verdere races inhouden. Wanneer de umpires besluiten dat
een penalty van meer dan twee punten van toepassing is, dan moeten zij handelen in
overeenstemming met regel Q4.3.

4. DEELNAME EN INSCHRIJVING

4.0 Voor het seizoen 2019 nodigen wij zeilteams uit.
De zeilteams schrijven in onder een verenigingsnaam welke is aangesloten is bij het
Watersportverbond.
Mochten er teams zich inschrijven die geen directe relatie hebben met een vereniging dan zal de
Stichting Eredivisie Zeilen ondersteuning geven om aansluiting bij een vereniging mogelijk te maken.
Team die voor alle speelronden inschrijven hebben voorrang op teams die zich voor één of meerdere
rondes hebben opgegeven.
De inschrijving staat open tot 21 teams.

4.1 INSCHRIJVING PROCEDURE EREDIVISIE ZEILEN 2019.
UITNODIGINGSRONDE 1
Verenigingen ( leden van het Watersportverbond ) worden uitgenodigd tot deelname in de Eredivisie Zeilen
Competitie 2019 op basis van de volgende procedure:
Verenigingen en/of teams dienen zich aan te melden voor 28 februari 2019 18:00 uur via
info@eredivisiezeilen.nl middels het sturen van het formulier “Spelerslijst-2019 verenigingsnaam”
Acceptaties worden verstuurd uiterlijk 10 maart 2019.
Plaatsen 1 – 15
Plaats 1 t/m 5
De teams die zijn uitgenodigd door ISLA voor de internationale competitie in 2019 op basis van de
competitie uitslag 2018.
Plaats 6 – 15
Ieder eerste team van de ingeschreven verenigingen wordt geaccepteerd op basis van inschrijfdatum.
Acceptatie ronde 2
Deze acceptatie ronde zal plaatsvinden als er minimaal 3 niet geplaatste teams over zijn na
acceptatieronde 1
Plaats 16-17-18
Volgorde:
1. De aangemelde eerste verengingsteams worden uitgenodigd op volgorde van inschrijfdatum
Acceptatie ronde 3
Deze acceptatie ronde zal plaatsvinden als er minimaal 3 niet geplaatste teams over zijn na
acceptatieronde 1 en2
Plaats 19-20-21
Volgorde:
1. De aangemelde eerste verengingsteams worden uitgenodigd op volgorde van inschrijfdatum

Acceptatie ronde 4
Deze acceptatie ronde zal plaatsvinden als er minimaal 3 niet geplaatste teams over zijn na
acceptatieronde 1, 2 en 3
Voor de eventuele openplaatsen om tot 18, 21 of 24 deelnemers komen worden de tweede en volgende
teams van een deelnemende vereniging geaccepteerd op basis van inschrijfdatum.
Mochten er teams zich niet aangemeld hebben en niet geaccepteerd zijn op basis van de inschrijfprocedure
is het aan de OA om tot uiterlijk 14 maart verenigingen en/of teams te motiveren om zich aan te melden. De
OA zal direkt tot acceptatie overgaan tot een limiet (18, 21 of 24 teams) is bereikt.
De OA houdt zich het recht voor om wildcards te vergeven in het heat management systeem, om tot 18, 21
of 24 teams te komen.
4.2 Bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen kunnen mimimaal één team, bestaande uit
minimaal 9 en maximaal 20 leden van de betreffende vereniging, met een geldige
wedstrijd/bemanningslicentie, inschrijven via de website http://eredivisiezeilen.nl (de Teamlijst).
Deelnemers mogen niet, gedurende het competitiejaar, voor meerdere teams uitkomen. Wijziging van de
Teamlijst is alleen mogelijk na toestemming van de PRO. Het ijkpunt voor lidmaatschap van de betreffende
vereniging is 21 dagen voor de eerste speelronde
5 DEELNEMENDE TEAMS
5.1 De Teamlijst moet uiterlijk 14 dagen voor de eerste speelronde worden opgegeven via de website
http://eredivisiezeilen.nl. Gedurende een speelronde mogen er niet meer dan 9 teamleden varen (de
Spelerslijst). De Spelerslijst moet uiterlijk 7 dagen voor een speelronde worden opgegeven via de
website http://eredivisiezeilen.nl. De verantwoordelijke persoon zal gedurende een speelronde niet
wijzigen zonder toestemming van de PRO. Voor aanvang van elke speelronde moet een Sailing Agreement /
Bemanningsformulier worden ingevuld en ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat (appendix B). Wijzigingen
van de bemanning moeten voor de start van de betreffende flight doorgegeven worden aan de OA.
5.2 Het niet voldoen aan het gestelde in 5.1 zonder gegronde reden (ter beoordeling van de OA)
resulteert in het toekennen van 1 strafpunt per wijziging voor de eerstvolgende speelronde. Bij herhaalde
overtreding zal de OA voor de strafmaat door te verwijzen naar de Jury.
5.3 Op het water dienen teams uniforme teamkleding te dragen. Indien uniforme kleding niet
beschikbaar is, staat het deelnemers vrij om een uniforme team bib te dragen. Bij gebrek aan een
team bib zal de organisatie een bib ter beschikking stellen. Deze ter beschikking gestelde bib kan
uitingen bevatten van de OA of partners van de OA
5.4 Deelnemende teams accepteren dat tijdens een speelronde er tijd in het schema wordt ingeruimd voor
sponsor wedstrijden. Deze zijn gemaximeerd tot maximaal 2 races per speelronde.
Medewerking van de teamleden zal worden verleend om de sponsor races uit te voeren.
Alle activiteiten van sponsors worden in overleg met de OA en de teams uitgevoerd.
6. INSCHRIJFGELD & BORG & ZELFWERKZAAMHEIDBUDGET
6.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 6.000,- voor het gehele seizoen.
Bij inschrijving € 2.000,- en per ronde € 1.000,Inschrijfgelden zijn BTW vrijgesteld.
Inschrijfgeld wordt na betaling niet teruggestort.

6.2 De borg voor het gebruik van de boten bedraagt € 1.000,-.
• Deze borg is gelijk aan het eigen risico van de verzekering. Indien een gedeelte van de borg
aangewend moet worden voor schade na een incident, dan kan het aanvullen van de borg tot het
oorspronkelijke bedrag verplicht zijn voordat de deelnemer de speelronde of competitie mag
voortzetten.
• Het gedeelte van de borg dat over is aan het einde van de competitie zal binnen 14 werkdagen
na de laatste speelronde worden teruggestort.
6.3 ZELFWERKZAAMHEID BUDGET.
In 2019 hebben we geen zelfwerkzaamheid budget geformuleerd.
6.4 INSCHRIJFGELD
Inschrijfgeld plus 1e speelronde (2.000,- + 1000,- + 1.000,- borg = 4.000,- ) dient 14 dagen voorafgaand
aan de eerste speelronde voldaan te zijn.
De inschrijfgelden voor elke speelronde dienen 14 dagen voorafgaand aan de speelronde te zijn voldaan.
Het niet voldoen van de factuur conform de betalingstermijn zal de acceptatie van de inschrijving teniet
doen.
Ingeschreven teams die niet betaald hebben krijgen punten gelijk aan een DNS + 2 punten.
7 PROGRAMMA EN FORMAT VAN WEDSTRIJDEN
7.1 Programma:
Speelronde ( Vrijdag ) Zaterdag Zondag
Registratie 08.00-08.15
Skippers briefing 09.00 ( verplicht voor ieder team ) op de eerste dag van speelronde.
1e waarschuwingssein niet eerder dan 09.30.
Prijsuitreiking 17.00
7.2 FORMAT
Wedstrijden worden gevaren conform de pairing list, uiterlijk beschikbaar tijdens de registratie voor een
speelronde. Format zal worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de ISLA welke gepubliceerd staat op
www.isla-org.com.
Het eredivisie competitie regelement (wedstrijdbepalingen) zal in maart 2019 worden gepubliceerd na
afstemming met de ISLA ontwikkelingen.
Op de zondag zal geen flight gestart worden na 15.00 en geen race na 16.00.
7.3 BOTEN
Er zal worden gevaren door de organisatie ter beschikking gestelde J-70’s.
De OA zal met een competitie van 18 teams varen met 6 boten.
Bij een deelname van 21 teams zal er worden gestreefd om 7 boten in te zetten.
Bij een deelname van 24 teams zal er worden gestreefd om 8 boten in te zetten.
De OA zal een reserve boot inzetten tijdens de gehele competitie.

7.4 CREW
Een crew moet bestaan uit:
4 personen, man of gemengd, of
5 personen, indien uitsluitend vrouwen.

Een vereniging dient de gehele competitie in dezelfde samenstelling te varen ( 4 of 5 crewleden )
welke bij inschrijving is opgegeven.
8. GEDRAGSCODE
8.1 Aanwezigheid van de teams is zeer gewenst bij de briefings en de prijsuitreiking. Bij de prijsuitreiking
moeten van de eerste drie teams van de speelronde en de eerste drie teams van de competitie alle
teamleden aanwezig zijn.
8.2 De deelnemers moeten uitvoer geven aan ieder redelijk verzoek van een race official, en de ter
beschikking gestelde materialen met zorg behandelen en schade voorkomen.
8.3 De volgende acties door leden van een team kunnen beschouwd worden als onsportief gedrag
conform Addendum Q 4.1 (e) en kunnen leiden tot een door de umpire geïnitieerde straf
volgens Addendum Q 4.1 :
(a) excessieve pogingen om een umpire beslissing af te dwingen, te coachen of te beïnvloeden
(b) belediging van umpires voor of na een beslissing (zie ook ISAF MR Call M4)
8.4 Overtredingen van dit competitiereglement kunnen worden doorverwezen door de OA naar het
protestcomité. Een straf kan worden gegeven naar het inzicht van het protestcomité en kan
uitsluiting van verdere deelname aan de speelronde of de competitie inhouden, alsmede
behandeling onder RvW 69 .
9. PRIVACY & AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Deelnemers, deelnemende teams, teamleden, alsmede ieder bemanningslid van een boot nemen
geheel op eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4 . Iedere aansprakelijkheid van de
OA en diens medewerkers, waaronder de Principal Race Officer, het race comité en de Umpires
voor welke schade dan ook , waaronder materiële schade, immateriële schade, persoonlijk letsel of
dood veroorzaakt in samenhang met-, voor-, gedurende of na de wedstrijdserie, is uitgesloten Dit
geldt ook voor schade welke is ontstaan door gebreken aan een boot/de boten.
9.2 Door in te schrijven voor deze competitie, geven deelnemende teams toestemming voor het gebruik,
opslag en publicatie van persoonlijke informatie met betrekking tot de wedstrijden van de Eredivisie
Zeilen, geluid en beelden door het Watersportverbond, SAP en gelieerde ondernemingen, zonder
compensatie en vrij van rechten. Publicatie en gebruik van deze data is niet gelimiteerd tot SAP Race Viewer
en SAP Sailing Analytics en kan o.a. ook gebruikt worden voor verdere softwareontwikkeling en/of
marketing.

Vragen betreft de competitie, wedstrijdformat ed. alex@sailservice.org

