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Aankondiging van de wedstrijden

Y- Torenrace 7 – 8 mei 2022

Lemsteraken V en VA

ORC -2, -3, - 4  Full Crew (FC) en Double Handed (DH)

SW-klassen  Full Crew (FC) en Double Handed (DH)

    Eenheidsklassen     Kwarttonners (DQTC)    Verbondsbezem

De aanduiding [NP] in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren voor het 
overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a).
De aanduiding [DP] in een regel betekent dat het protestcomité een discretionaire straf op kan leggen die 
lichter is dan DSQ.

1 REGELS

1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021 – 2024 (RvW).

1.2 Voor ORC-2, -3 en -4 boten is het Competitiereglement scherpe kajuitzeiljachten (Verbondsbezem) 
van kracht.

1.3 Voor de kwarttonners maakt deze wedstrijd deel uit van de Dutch Quarter Ton Cup (DQTC).

1.4 ORC-boten (incl. kwarttonners) moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations 2021 – 2022 
category 4.

1.5 SW-boten en eenheidsklassen van kajuit- en sportsboten moeten voldoen aan de Offshore Special 
Regulations 2021 – 2022 Appendix B.

1.6 In afwijking van Regel 52 mag op boten die als Double Handed (DH) hebben ingeschreven gebruik 
worden gemaakt van een stuurautomaat.

1.7 RvW Appendix T, Arbitrage, is van toepassing.

1.8 Bij strijdigheid tussen Aankondiging en Wedstrijdbepalingen zijn de laatste doorslaggevend.

2 WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk 15 april beschikbaar op www.ytorenrace.nl.
Ingeschreven deelnemers ontvangen per e-mail bericht zodra deze zijn gepubliceerd.

3 COMMUNICATIE

3.1 Het online officiële mededelingen bord staat op  www.ytorenrace.nl

3.2 [DP][NP] Alle boten moeten een werkende (handheld) marifoon aan boord hebben.

3.3 Op het water kan het wedstrijdcomité mededelingen doen op VHF 72.

3.4 [NP] Deelnemers dienen een mobiel telefoonnummer op te geven waarop zij gedurende het 
evenement bereikbaar zijn.

4 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1 Het evenement is uitgeschreven voor boten van de volgende klassen:
- Lemsteraken V en VA;
- Kajuitjachten ORC-2, 3- en -4 (Full Crew en Double Handed);

daarbij inbegrepen kwarttonners
- Kajuitjachten SW (Full Crew en Double Handed);
- Eenheidsklassen van kajuit- en sportboten.
Voor een klasse geldt een minimum aantal inschrijvers van vijf (5).
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4.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 3 mei 2022 op www.ytorenrace.nl

4.3 Na de sluitingsdatum kan de organisatie inschrijvingen alsnog accepteren.

4.4 Definitieve registratie vindt plaats in het wedstrijdkantoor te Durgerdam, op vrijdag van 18:00 tot 
21:30 uur, en op zaterdag en zondag van 8:00 tot 9:00.

5. KLASSEN- EN GROEPSINDELING

5.1 De ORC-klassen zijn ingedeeld conform de regels van de Noordzeeclub. 

5.2 Afhankelijk van het aantal inschrijvers worden klassen in startgroepen gecombineerd. 
Het definitieve klassen- en startgroepschema zal worden gepubliceerd op het officiële 
mededelingenbord uiterlijk op vrijdag 6 mei 2020 om 20.00 uur.

6 MEETBRIEVEN EN HANDICAPS

6.1 Deelnemers (m.u.v. onder SW varend) moeten een op 1 mei 2022 geldige meetbrief kunnen tonen. 

6.2 Wijzigingen van rating of TVF na dit moment worden niet geaccepteerd, behalve indien de oorzaak 
van de wijziging niet bij de deelnemer ligt.

6.3 De SW-handicap worden door de organisatie toegekend op basis van de beschikbare informatie en 
de aangeleverde gegevens, en worden op 24 april 2022 via de website bekendgemaakt.

6.4 Bezwaar tegen de toegekende handicap moet uiterlijk 1 mei 2022 ingediend zijn bij de 
wedstrijdcommissie per e-mail naar wedstrijdcommissie@zvhety.nl.

6.5 SW-boten waarvan de inschrijving is geaccepteerd na 24 april 2022 kunnen geen bezwaar maken 
tegen de toegekende handicap.

7 INSCHRIJFGELD EN BBQ

7.1 Inschrijfgelden zijn als volgt: 
ORC2, Lemsteraken V en VA € 70,-
overige klassen: € 60,-
Leden van Het Y krijgen € 20,- per weekend korting per boot.
Bij inschrijving voor één dag bedraagt het inschrijfgeld € 40,- resp. € 35.

7.2 Op zaterdagavond 7 mei worden op de haven in Durgerdam een steigerborrel en een BBQ 
georganiseerd. 
Kosten voor de BBQ zijn € 22,50 per persoon, bij vooruitbetaling uiterlijk 3 mei 2022 te voldoen via 
de website. De polsbandjes worden uitgereikt bij de registratie op het havenkantoor (zie 4.4).

Het vereiste inschrijfgeld en/of de kosten voor de BBQ moeten worden voldaan onder vermelding 
van klasse en zeilnummer op IBAN NL16 ABNA 0479 3397 40 ten name van Zeilvereniging Het Y 
onder vermelding van de naam van de boot, klasse en zeilnummer.

7.3 Indien de wedstrijden om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken worden 
en geen herstart plaatsvindt, zal geen restitutie plaatsvinden.

8 RECLAME

8.1 Er kan van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de
Organiserende Autoriteit.
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9 PROGRAMMA

9.1 Data en aantal van de wedstrijden:

Datum    Klasse Aantal wedstrijden

7 mei 2022 Lemsteraken, SW 3

7 mei 2022 Overige klassen 4

8 mei 2022 Lemsteraken, SW 3

8 mei 2022 Overige klassen 4

9.2 De geplande tijd van het eerste waarschuwingssein is 9:30 uur

9.3 Op zondag 8 mei zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:30.

10 CONTROLE OP UITRUSTING

10.1 Gedurende het evenement kunnen meetbrieven, metingen en uitrusting gecontroleerd worden.

11 LOCATIE

11.1 Het wedstrijdkantoor in het havenkantoor van de Zeilvereniging Het Y, Durgerdammerdijk 116 A, 
1026 CG te Amsterdam.

11.2 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het IJmeer en het zuidelijk deel van het Markermeer.

12 BANEN

12.1 De banen worden bekendgemaakt in de Wedstrijdbepalingen

13 STRAFSYSTEEM

13.1 RvW 44.1 wordt gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf

14 SCOREN

14.1 ORC-klassen worden Triple Number Time on Time gescoord.
Lemsteraken worden gescoord op TVF.
Eenheidsklassen worden gescoord op volgorde van aankomst.
De uitslagen van de SW-klassen worden met de SW-factor berekend.
Voor de kwarttonners (DQTC) wordt een apart klassement opgemaakt.

14.2 Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 
zijn wedstrijdscores.  

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

15 LIGPLAATSEN

15.1 Het inschrijfgeld is inclusief liggeld van vrijdag 6 mei tot maandag 9 mei in de haven van Durgerdam.
Reserveren voor 1 mei verplicht, telefoon havenmeester 0651 628 873 / havenmeester@zvhety.nl.

Aankondiging Y-Torenrace 2022 v.3 - 12 maart 2022 3 / 4 



Zeilvereniging Het Y
   

16 [DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN

16.1 Boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met schriftelijke
toestemming van het wedstrijdcomité.

17 [DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN 

17.1 Onderwater ademhalingsapparatuur en/of plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet 
worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde 
van de wedstrijdserie.

17.2 Kielboten mogen op geen enkele manier onder de waterlijn schoongemaakt worden gedurende het 
evenement. Boten mogen zich wel ontdoen van in het water aanwezige  waterplanten of  
voorwerpen.

18 DATA PROTECTIE

18.1 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 evenement locatie zijn gemaakt vanaf de
tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

19 RISICOVERKLARING 

19.1 De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te
gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen (RvW 3).

19.2 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.

20 VERZEKERING

20.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 
bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

21 PRIJZEN

Per klasse worden voor de serie prijzen uitgereikt volgens onderstaand schema:

Aantal inschrijvers Aantal prijzen

5 - 8 3

9 - 12 4

13 of meer 5

22 OVERIGE INFORMATIE

22.1 E-mail al uw vragen aan wedstrijdcommissie@zvhety.nl
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