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Nieuwpoort International Youth Regatta 2018

NIEUWPOORT INTERNATIONAL YOUTH REGATTA
7 JULI 2018
NIEUWPOORT, BELGIË

NOTICE OF RACE
1.

Organiserende instantie

1.1

De ‘Nieuwpoort International Youth Regatta 2018’ wordt
georganiseerd door ‘Xoka Events vzw’ met maatschappelijke zetel
op Zeelaan 16, 8620 Nieuwpoort en ondernemingsnummer
0647981477, verder ‘de organisatie’ genoemd, in samenwerking
met de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, de Vlaamse Vaarschool
en Sport Vlaanderen, met de steun van Huysman Yachtinsurance,
Stad Nieuwpoort, KBC, DIT Solutions, SYCOD Oostduinkerke,
Garage Declerck BVBA, Laeremans Wijnen, Agence Driemo,
Soundsystem en Laperre.

1.2

De organisatie kan gecontacteerd worden voor volgende zaken:
Algemene vragen
info@niyr.be
Algemeen event management / sponsoring
xavier@niyr.be
+32 478 62 37 73
Shuttledienst / VIP boot
walt@niyr.be
+32 472 42 41 11
Contactpersoon skippers
sebastien@niyr.be
+32 479 01 45 84
Contactpersoon deelnemende jongeren
info@niyr.be
+32 498 57 38 66

1

Notice Of Race (NL)

Nieuwpoort International Youth Regatta 2018

Organisatie NIYR OPEN AIR
ulysses@niyr.be
+32 479 38 29 92
Organisatie NIYR OPEN AIR
Henri-charles@niyr.be
+32 473 76 36 11
Ondersteuning met website
support@niyr.be
2.

Reglement

2.1

De geldende nationale en internationale pleziervaartwetgeving is
onverminderd van kracht tijdens NIYR 2018. De organisatie
beklemtoont het belang van sportiviteit en hoffelijkheid.

2.2

Gelieve botsingen te allen tijde te vermijden.

3.

Advertising

3.1

Elke deelnemende zeilboot ontvangt in het verwelkomingspakket
twee wedstrijdvlaggen van de hoofdsponsor. Een vlag moet
zichtbaar in de mast gehesen worden, de andere vlag moet aan
de achtersteven bevestigd worden op ooghoogte.

3.2

De organisatie geeft zijn sponsors de kans om te adverteren op
site 1 (aan de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort), site 2 (op de
Havengeul Nieuwpoort) en langs het volledige traject op zee.

4.

Selectiecriterium en categorieën

4.1

De organisatie aanvaardt in principe alle zeilboten die wensen deel
te nemen, op voorwaarde dat de betreffende skippers zich ertoe
verbinden om jongeren aan boord te nemen tijdens de regatta.

4.2

De zeilboten worden in samenspraak met elke skipper in twee
categorieën ingedeeld: de wedstrijdboten en de recreanten.

4.3

De wedstrijdboten dienen verplicht hun CR-formulier in te dienen.
Dit kan ten allen tijde opgeladen worden via de persoonlijke
inschrijvingslink van elke skipper of kan verzonden worden naar
sebastien@niyr.be. De wedstrijdboten volgen een officiële
startprocedure in twee blokken. Elke wedstrijdboot krijgt één
deelnemersnummer op A3-formaat op een witte achtergrond. Het
nummer dient aan stuurboord aan de reling aan boegzijde
opgehangen te worden.

4.4

De recreanten zijn niet verplicht om hun CR-formulier in te dienen.
De recreanten varen hetzelfde parcours als de wedstrijdboten,
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maar noteren zelf hun start- en stoptijdstip. Elke recreantenboot
krijgt twee deelnemersnummers op A3-formaat op een gekleurde
achtergrond. Het nummer dient aan stuurboord aan de reling aan
boegzijde opgehangen te worden.
5.

Toegangsprijs

5.1

Voor zeilboten is de inschrijving gratis.

5.2

In de inschrijving is voorzien: een barbecue voor 2 personen
(voorinschrijving vereist), een bezoekersligplaats in de VYN (het
vroegere VVW) indien gewenst, een ontbijt, een lunchpakket en
twee T-shirts.

5.3

In het welkomstpakket zit een wedstrijdvlag, een informatiefiche,
een wedstrijdblad, twee geplastificeerde deelnemersnummers op
A3 formaat, spanbandjes om de deelnemersnummers te
bevestigen, 3 drankbonnen en de gereserveerde barbecue-tickets.

6.

Inschrijvingsprocedure

6.1

Online inschrijven kan op https://niyr.be/zeilbooteigenaren. Voor
extra informatie kunt u zich richten tot de organisatie via
sebastien@niyr.be.

7.

Uitschrijvingsprocedure

7.1

Online uitschrijven kan via de persoonlijke link naar onze website
of via een e-mail naar sebastien@niyr.be . Gelieve uw annulering
tijdig door te geven aan de organisatie.

8.

Tijdsschema

8.1

Vrijdag 6 juli 2018
19:00 Start barbecue te VYN
00:00 Einde barbecue te VYN

8.2

Zaterdag 7 juli 2018
08:30 Vrijblijvend ontbijt voor jongeren en skippers te VYN
10:00 Briefing voor skippers wedstrijdboten
10:00 Briefing voor skippers recreantenboten
11:00 Einde briefing. Begeleiden van de jongeren naar de boot
11:30 Uitvaart
13:00 Eerste startblok voor categorie wedstrijdboten
13:15 Tweede startblok voor categorie wedstrijdboten
16:00 Terugvaart
17:00 Elektronisch doorsturen wedstrijdblad naar
eric@vynieuwpoort.be of binnenbrengen in het
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secretariaat.
Prijsuitreiking t.h.v. Paul Orbanpromenade 4 (niet VYN!)
NIYR OPEN AIR – aansluitend gratis festival

9.

Instructies en startprocedure

9.1

Voor de wedstrijdboten zijn twee startblokken voorzien. De
snelste boten starten om 13:15 stipt. Er wordt via de VHF op
kanaal 8 afgeteld. De iets tragere boten starten om 13:00. Het
correcte startblok moet op het wedstrijdblad ingevuld worden. Een
waarnemer op de kop van het staketsel noteert de nummers en
tijdstippen van de binnenvarende wedstrijdboten. Voor de
zekerheid wordt ook aan alle wedstrijdboten gevraagd om zelf hun
aankomsttijd te noteren op het wedstrijdblad.

9.2

De recreanten varen het parcours van de wedstrijd en noteren hun
start- en stoptijdstip op hun wedstrijdblad. De starttijd wordt
genoteerd bij het voorbijvaren van de startboot. De stoptijd wordt
genoteerd bij het voorbijvaren van de denkbeeldige finishlijn
tussen de twee vuurtorens bij het binnenvaren. Enige sportiviteit
wordt verwacht bij het invullen van de tijden. Gelieve te proberen
om de start voor 12:45 al voorbij te zijn.

10.

Ranking

10.1

Na ontvangst van de wedstrijdbladen maakt de organisatie het
klassement op voor de wedstrijdboten, rekening houdende met de
CR-correctie. De ranking wordt op de prijsuitreiking meegedeeld,
om 18:00 ter hoogte van de Paul Orbanpromenade 4.

10.2

Voor de recreanten is een tweede klassement voorzien, zonder
CR-correctie.

11.

Ondersteunende boten

11.1

De organisatie voorziet een startboot.

11.2

De organisatie voorziet een ondersteunende rib die jongeren met
zeeziekte aan land kan brengen. De rib kan via de VHF op kanaal
8 of telefonisch opgeroepen worden. De contactpersoon hiervoor
is Xavier Englebert (+32 472 42 41 11 of +32 485 32 68 51).

12.

Ligplaatsen

12.1

Via de online inschrijvingstool kunnen zeilboten die geen vaste
ligplaats in Nieuwpoort hebben een gratis bezoekersligplaats
aanvragen. Bij aankomst te Nieuwpoort dient de skipper contact
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op te nemen met het secretariaat van de VYN. Gelieve steeds te
vermelden dat het bezoek kadert in een deelname aan NIYR 2018.

13.

Mediarechten

13.1

Deelnemende jongeren en skippers verlenen de organisatie het
recht en de toelating om alle foto- en videomateriaal dat tijdens
het evenement gemaakt is te publiceren op sociale media, pers,
advertenties voor promotionele doeleinden en op www.niyr.be. Bij
bezwaar kunt u dit op voorhand doorgeven aan de organisatie op
sebastien@niyr.be. De organisatie zal hier rekening mee houden.

14.

Prijzen

14.1

Voor de top 3 van het wedstrijdklassement zijn naturaprijzen
voorzien.

14.2

Op Instagram maakt u kans om de fotowedstrijd te winnen.
Voorwaarden voor de wedstrijd:
- Zorg ervoor dat het logo van HUYSMAN Yacht Insurance and
Financing duidelijk in beeld is
- Like de facebookpagina ‘Huysman Verzekeringen zorgt voor
uw passie’
- Gebruik de #NIYR18 #HuysmanYachtInsurance en
#sportersbelevenmeer bij je foto
- Belangrijk: zet de instelling van je foto openbaar, anders
kunnen wij deze foto niet zien
De winnaar wordt gekozen door de organisatie.

15.

Aansprakelijkheidsbeperking en verzekering

15.1

De organisatie bezit een burgerlijke
verzekering voor het evenement.

15.2

De organisatie bezit een objectieve aansprakelijkheidsverzekering
voor het evenement.

15.3

Alle deelnemende jongeren zijn voor persoonlijke ongevallen
gedekt door een ongevallenverzekering die de organisatie heeft
afgesloten.

15.4

Bij het inschrijven wordt gevraagd hoeveel jongeren de skipper
aan boord wenst te nemen. Door zich in te schrijven verklaart de
skipper dat hij een geldende verzekering heeft voor het aantal
opvarenden dat u heeft doorgegeven. De organisatie heeft het
recht om een inschrijving te annuleren als de polis niet aan de
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bovenvermelde eisen voldoet of niet voorgelegd kan worden
indien de organisatie dit zou vragen.
15.5

De skipper dient steeds te waken over de veiligheid aan boord en
de correcte uitvoering van de handelingen die eventueel aan
opvarende jongeren gevraagd worden.

15.6

De skipper dient voldoende zwemvesten te voorzien, in
overeenstemming met het aantal jongeren dat hij bij zijn
inschrijving heeft opgegeven.

15.7

Indien een deelnemer schade berokkent aan de boot, kan
afhankelijk van de precieze omstandigheden van het incident de
persoonlijke
familiale
verzekering
van
de
deelnemer
aangesproken worden. De organisatie is niet aansprakelijk voor
schade die door deelnemende jongeren wordt berokkend.

15.8

De skipper heeft steeds het recht om in samenspraak met de
organisatie bepaalde jongeren de toegang tot de zeilboot te
weigeren bij vermoeden van dronkenschap, ongepast gedrag etc.

15.9

De organisatie raadt aan om aan boord geen alcohol te serveren.

16.

Privacy

16.1

De gegevens die via de online inschrijvingstool aan de organisatie
bezorgd worden, dienen enkel om het evenement te organiseren
en worden niet met derden gedeeld.
Neem contact op met de organisatie indien u wenst dat uw
persoonlijke gegevens na afloop van het evenement gewist
worden.

16.2
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