
 

AANKONDIGING 

voor de 
SLOTDAG 2018 

            op zaterdag 13 oktober in HEEG 
georganiseerd door de vereniging IFKS, 

            met medewerking van ZV WORKUM 
 

 

 

1. De regels. 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels 
voor Wedstrijdzeilen, inclusief Appendix S – Standaard Wedstrijdbepalingen. 
1.2 De Omschrijving Scheepsuitrusting (laatste versie ) is van toepassing. 
 
2. Inschrijvingen. 
2.1 Inschrijving staat open voor schippers en voor skûtsjes die waren ingeschreven 
als deelnemer aan de IFKS Kampioenschappen 2018. 
In aanmerking komende leden van IFKS kunnen met hun skûtsje inschrijven door 
middel van het versturen van een e-mail vóór 6 oktober 2018 aan de Commissie 

Generaal van de IFKS via: inschrijving@ifks.nl 
onder vermelding van:  
-  naam  
-  naam skûtsje 
-  (mobiel) telefoonnummer en  
-  mail adres van de schipper 
 
2.2 Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 
Zie verder ook punt 12.2 voor deelname aan de warme maaltijd. 

 
3. Wedstrijdbepalingen. 
De lokale wedstrijdbepalingen worden begin oktober 2018 per e-mail aan de 
inschrijvers toegestuurd. 
 
4. Programma. 
Registratie (presentielijst) en het 1e palaver zijn in It Heechhûs in Heeg vanaf 08.30 
uur. Vervolgens de eerste wedstrijd met de 1e start  van de eerste groep skûtsjes om 
10.30 uur. Na de éérste wedstrijd kan er geluncht worden (eigen rekening) in It 
Heechhûs met daarna palaver en bekendmaking van de groepsindeling van de grote 
skûtsjes voor de volgende (middag-) wedstrijd. Daarna de tweede (laatste) wedstrijd. 
 
5. Groepsindeling. 
5.1 Afhankelijk van het aantal ingeschreven skûtsjes met een lengte langer dan 
17.10 meter, worden deze in startgroepen verdeeld. De eerste wedstrijd is dan een 
kwalificatie-wedstrijd. ‘s Middags wordt dan gevaren in een kleine-finale groep en een 
grote-finale groep. Maximaal aantal deelnemers is 32, per groep 16. 
5.2 De skûtsjes met een lengte van ten hoogste 17.10 meter, varen in één startgroep 
op een aparte baan. 
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6. Banen. 
De wedstrijdbanen zullen worden vermeld in de Lokale Wedstrijdbepalingen. 
 
7. Strafsysteem 
Regel 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Een-
Ronde Straf. 
 
8. Scoren. 
De seriescore van een skûtsje zal het totaal zijn van zijn wedstrijdscores, dus geen 
aftrek-wedstrijd. 
 
9. Radiocommunicatie. 
Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een skûtsje noch radiosignalen uitzenden noch 
radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is 
ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon mag alleen worden gebruikt 
voor veiligheidscommunicatie.  
 
Voor AIS geldt dat deze voor de skûtsjes die wettelijk verplicht zijn AIS aan boord te 
hebben bovenstaande bepalingen over radiocommunicatie niet van toepassing zijn. 
 
10. Afwijzing van aansprakelijkheid. 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.  
Zie regel 4: besluit om wedstrijd te zeilen. 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. 
 
11. Verzekering 
Elk deelnemend skûtsje moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met 
een minimum bedrag van € 1.500.000,- per evenement of het equivalent daarvan. 
 
12. Prijsuitreiking en maaltijd 
12.1 De prijzen zullen worden vermeld in de Lokale Wedstrijdbepalingen. 
12.2 Na de prijsuitreiking kan iedereen deelnemen aan de bekende Heechhûs 
           Warme maaltijd à €11,00 pp. Geef je tijdig op bij het Heechhûs voor deze 
           Maaltijd!!!!! 
 
De wedstrijdcommissie IFKS 
 
 


