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AANKONDIGING
voor de

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

2.

IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKÛTSJESILEN
georganiseerd door de vereniging IFKS van
13 t/m 20 augustus 2022
De Regels

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2021 – 2024 (RvW).
De Omschrijving Scheepsuitrusting (laatste versie) is van toepassing (te downloaden via
www.ifks.frl/dossiers/ifks-reglementen-en-statuten-vereniging/).
De volgende Regels worden gewijzigd: 44.1 en 70.5(b). De wijzigingen zullen volledig in de
wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere
wedstrijdregels wijzigen.
Ieder persoon aan boord moet worden genoemd op de bemanningslijst 2022. Iedere dag
dienen de bemanningslijsten, op straffe van een sanctie, aan de wedstrijdleiding doorgegeven
te worden. Er mogen geen namen op de bemanningslijst van die dag voorkomen van
bemanningsleden die op de betreffende dag niet meevaren.

Reclame
Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt
door de Organiserende Autoriteit.

3.

Deelname en inschrijving

3.1

Schippers die lid zijn van de IFKS kunnen inschrijven voor de Iepen Fryske Kampioenskippen
Skûtsjesilen 2022 met een skûtsje dat voldoet aan de eisen van de Omschrijving
Scheepsuitrusting (OS) en door de Commissie Technische Zaken is gekeurd op basis van de
OS. Een skûtsje kan voor de kampioenschappen slechts één keer ingeschreven worden.
Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet uiterlijk 1 maart 2022 zijn ontvangen bij het
secretariaat van de Commissie Technische Zaken. Opsturen per e-mail naar
inschrijving@ifks.frl. Het inschrijfgeld ad € 300,- moet ook uiterlijk 1 maart 2022 moet zijn
bijgeschreven op de in punt 4 aangegeven bankrekening, onder vermelding van de naam van
schipper en skûtsje.
Late inschrijving is nog mogelijk tot en met 15 maart 2022 met een verhoogd inschrijfgeld
ad € 450,- dat ook uiterlijk 15 maart 2022 moet zijn bijgeschreven op de in punt 4
genoemde bankrekening, onder vermelding van de naam van schipper en skûtsje.

3.2

3.3

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de kampioenschappen moet van elk skûtsje,
waarmee ingeschreven is, een lijst worden opgestuurd met de tijdens het kampioenschap te
gebruiken grootzeilen en fokken. Dit met vermelding van het nummer van de KNWVzeilbutton of in zeil en fok ingenaaid label of, indien nog geen button of label is
aangebracht: de IFKS-code. Samen met de lijst moet, ingeval van nieuwe of nieuw
aangeschafte zeilen een kopie van de meetrapporten of meetbrieven worden opgestuurd
waarop de betreffende zeilen voorkomen.
De lijst moet uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 zijn ontvangen bij de Commissie Technische
Zaken van de IFKS.
Opsturen naar het secretariaat van de Commissie Technische Zaken, per e-mail naar
inschrijving@ifks.frl.
Nieuwe of gewijzigde zeilen en zeilen afkomstig uit de SKS-vloot moeten uiterlijk vrijdag
17 juni 2022 voor (her)meting bij de Commissie Technische Zaken zijn aangemeld.
Daarbij moet een afspraak zijn gemaakt voor plaats en tijdstip voor de (her)meting. De
meting moet uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 zijn afgerond.
Verzoek om afspraak voor zeilmeting sturen naar inschrijving@ifks.frl.
Nu de bemanningslijst per wedstrijddag ingeleverd moet worden, zie 1.4, is opgave vooraf
niet meer nodig.
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Als aan de vereisten van de bovenstaande punten van dit artikel niet is voldaan op
uiterlijk vrijdag 17 juni 2022, dan wordt de aanvraag tot deelname VERDER NIET MEER
in behandeling genomen en zal er GEEN startlicentie voor deelname aan de IFKS
Kampioenschappen 2022 worden toegekend! Dat laatste geldt ook voor de schippers,
die per 17 juni 2022 niet volledig aan hun financiële verplichtingen jegens IFKS hebben
voldaan (incl. alle verschuldigde lidmaatschapscontributies t/m 2022).

4.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 300,- en moet uiterlijk 1 maart 2022 zijn bijgeschreven op
bankrekening NL70 RABO 0364 9240 47 t.n.v. Stichting Beheer Schippersgelden
Iepen Fryske Kampioenskippen, onder vermelding van de naam van de schipper en het
skûtsje (LET OP, dit is een nieuwe bankrekening t.b.v. de inschrijfgelden!). Is het geld
niet tijdig ontvangen dan zal geen startlicentie uitgereikt worden, deze sanctie geldt ook
voor de termijn van 15 maart 2022 inzake de late inschrijving.

5.

Kwalificaties
De schipper is bepalend voor het vaststellen in welke klasse een skûtsje mag uitkomen
gebaseerd op de einduitslag van 2019. Nieuwe schippers worden ingedeeld in de laagste
klasse, indien er met meerdere klassen wordt gezeild. Er promoveren 3 schippers van de Ben C-klasse uit 2019. Dit zijn de 3 schippers met de hoogste klassering in 2019. Er
degraderen maximaal 3 schippers van de A- en B-klasse uit 2019. Dit zijn de laatste, de 1 na
laatste en 2 na laatste schipper van de klassering uit 2019.
Als er 37 of meer schippers met een skûtsje, met een lengte van meer dan 17.10 meter
inschrijven, wordt er voor deze schepen in 3 klassen gevaren: A-klasse, B- klasse en Cklasse.
De skûtsjes met een lengte van 17.10 meter en korter varen in de klasse a-klein.
De klassen A en B kunnen maximaal 17 deelnemers bevatten. Voor de klasse C geldt een
maximum van 16 deelnemers. De klasse kleine a kan maximaal 18 deelnemers bevatten.
Indien het aantal inschrijvingen deze getallen overschrijdt dan zullen er selectiewedstrijden
plaatsvinden voor de deelnemers van de C-klasse en/of de kleine a. Verdere uitwerking en
data zullen, indien het aantal inschrijvingen dit eisen, nader uitgelegd en toegestuurd
worden.

6

Programma van Wedstrijden

6.1

Registratie: Vrijdag 12 augustus 2022 - in het Havenkantoor te Hindeloopen - van 16.00 uur
tot 18.00 uur – voor alle klassen. Het blanco registratieformulier (dat volledig ingevuld moet
worden ingeleverd bij de registratie) zal vóór het kampioenschap per e-mail worden
toegestuurd en zal ook te downloaden zijn via www.ifks.frl/dossiers/ifks-seizoen/.
Opening: Vrijdag 12 augustus 2022 Hindeloopen 20.00 uur.
Starttijden, er zijn 7 wedstrijddagen. In de serie wordt een rust/inhaaldag bepaald. Het
definitieve programma is mede afhankelijk van Provincie en Rijk in verband met
vergunningen en medewerking/beschikbaarheid van de noodzakelijke diensten.

6.2
6.3

Datum
Zaterdag 13 augustus 2022
Zondag 14 augustus 2022
Maandag 15 augustus 2022
Dinsdag 16 augustus 2022
Woensdag 17 augustus 2022
Donderdag 18 augustus 2022
Vrijdag 19 augustus 2022
Zaterdag 20 augustus 2022

Locatie

CBaAklasse
klasse
klein
klasse
Hindeloopen
09.15
11.00
12.45
14.30
Stavoren
09.15
11.00
12.45
14.30
Heeg
09.15
11.00
12.45
14.30
Sloten
09.15
11.00
12.45
14.30
Echtenerbrug (rust/inhaaldag). Starttijden worden t.z.t.
bekend gemaakt
Echtenerbrug
09.15
11.00
12.45
14.30
Lemmer
09.15
11.00
12.45
14.30
Lemmer
09.15
11.00
12.45
14.30
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7.

Meting en controle
Voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijden kunnen skûtsjes van alle klassen
worden gecontroleerd op het voldoen aan de klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen.
Pas na de registratie wordt het startrecht verleend en de startlicentie uitgereikt.

8.

Wedstrijdbepalingen/Draaiboek
Het Draaiboek 2022 kan door de ingeschreven schippers worden gedownload via
www.ifks.frl/dossiers/ifks-seizoen/.
Zodra de wedstrijdbepalingen definitief zijn, kunnen deze ook worden gedownload via
www.ifks.frl/dossiers/ifks-seizoen/.
DRAAIBOEK EN WEDSTRIJDBEPALINGEN WORDEN DUS NIET MEER
TOEGESTUURD EN ZIJN OOK NIET MEER BIJ DE INSCHRIJVING
BESCHIKBAAR!

9.

Locaties

9.1
9.2

De locaties van het wedstrijdkantoor worden in het Draaiboek vermeld.
De locaties van de havens van waaruit de wedstrijden worden verzeild worden in het
Draaiboek vermeld.
De wedstrijdgebieden, waar de wedstrijden worden verzeild, worden in het Draaiboek
vermeld.

9.3

10.

Banen
De wedstrijdbanen zullen worden vermeld in het Draaiboek 2022.

11.

Strafsysteem
Regel 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.
Beslissingen van het protest comité zijn bindend zoals voorzien in regel 70.5.

12.

Scoren

12.1
12.2

Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.
(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5, 6 of 7 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

13.

Hulpschepen
Hulpschepen zijn herkenbaar aan een sleepvlag.

14.

Ligplaatsen
Boten kunnen op de toegewezen plaats in de haven liggen. Deze staan vermeld in het
draaiboek.

15.

Beperking op uit het water halen
Deelnemende skûtsjes mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie
behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf te geven schriftelijke
toestemming van het wedstrijdcomité.

16.

Duikuitrusting
Onderwater ademhalingsapparatuur mag niet worden gebruikt nabij aan het kampioenschap
deelnemende skûtsjes tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde
van de wedstrijdserie
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17.

Radiocommunicatie
Terwijl zij wedstrijd zeilt mag een skûtsje noch radiosignalen uitzenden noch
radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten. Deze beperking is ook
van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon mag alleen worden gebruikt voor
veiligheidscommunicatie.

18.

Prijzen
De dagprijzen en de prijzen voor het kampioenschap zullen worden vermeld in het
Draaiboek 2022.

19.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4:
Besluit om wedstrijd te zeilen. De IFKS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor,
gedurende of voor en na de wedstrijdserie.

20.

Verzekering
Elke deelnemend skûtsje moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van € 1.500.000, - per gebeurtenis.
Nieuwe inschrijvers moeten een bewijs van de verzekering met voldoende dekking
overleggen. Bestaande deelnemers (2019) hoeven alleen bij verandering van verzekering een
bewijs van verzekering te leveren.
Anderen kunnen volstaan met de verklaring dat het skûtsje/schipper voldoende verzekerd is.
De gevraagde documenten kunnen gestuurd worden naar: inschrijving@ifks.frl.

21.

Belangrijke data:
•
•
•
•

22.

1 maart 2022 sluiting inschrijvingstermijn
17 juni 2022 sluitingstermijn voor (her)meting grootzeil en/of fok
17 juni 2022 sluitingstermijn voor inleveren zeilkeuze
12 augustus 2022 registratie van 16.00 – 18.00, plus inleveren van ingevuld en
getekend registratieformulier

Overige informatie
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met:
1. Voorzitter Commissie Wedstrijdzaken: Age Bandstra of via inschrijving@ifks.frl.
2. Secretaris van de IFKS, Janka Koch alleen via info@ifks.frl.

