COMPAGNIESHAVEN
m.m.v.
EWVA
Enkhuizer Watersport Vereniging “ALMERE”

TOCHTBEPALINGEN COMPAGNIESCUP 25 mei 2019
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Deelname en inschrijven
Deze tocht op de Compagniesdag staat open voor zeilboten van ligplaatshouders in de
Compagnieshaven, en leden van de Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere” (EWVA).
Iedere deelnemende boot dient minimaal twee bemanningsleden aan boord te hebben.
Er mag niet met een complete wedstrijdbemanning worden gevaren.
Spinnakers en gennakers mogen niet gevoerd worden.
Handicap wordt bepaald door de metingcommissie van EWVA, beroep hiertegen is niet mogelijk.
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Regels
Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is van kracht.
Protesten en verzoek om verhaal is niet mogelijk.
Nationale vlag dient tijdens de tocht niet gevoerd te worden.
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Mededelingen aan deelnemers, wijzigingen in deze bepalingen
Worden bekend gemaakt op het palaver in het clubhuis van EWVA om 11.30 uur.
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Programma
Er wordt 1 baan gevaren. Het 5-minuten signaal staat gepland om 12.25 uur.
Indien er in 2 startgroepen gestart gaat worden, zal de metingcommissie van EWVA deze splitsing
bepalen.
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Vlaggeseinen
Het 5 minutensein is hijsen van de Enkhuizer stadsvlag.
Het 4 minutensein is hijsen van seinvlag P.
Het 1 minutensein is strijken van Seinvlag P.
Het startsein gaat in combinatie met het strijken van de Enkhuizer stadsvlag.
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Vaargebied:
Het IJsselmeer voor de kust van Enkhuizen.
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Baan, merktekens, start en Finish
Worden bekend gemaakt op het palaver.
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Tijdslimiet
Boten moeten voor 16.00 uur zijn gefinisht.
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Veiligheid
Een deelnemer die de tocht verlaat, dient zich bij de eerst mogelijke gelegenheid af te melden per
marifoon op kanaal 10 (Startschip Compagniescup).
Boven windkracht 6 wordt er niet gestart.

10

Officiële boten
Het startschip en andere commissievaartuigen zijn herkenbaar aan de vlag/wimpel van EWVA.
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Radiocommunicatie
Boten die zijn uitgerust met marifoon zijn verplicht uit te luisteren op kanaal 10 (BPR 4.05.8).
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Prijzen
Worden uitgereikt om 16.30 uur in het clubhuis van EWVA. Aansluitend om 17.00 uur is de steigerborrel in
de tent op het haventerrein.
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Aansprakelijkheid
De Eigenaar van een boot c.q. inschrijver is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het beheer
van boot en/of bemanning met inbegrip van verzekering. De tochtbepalingen beperken of verminderen
deze verantwoordelijkheid niet. De Compagnieshaven Enkhuizen B.V., de Enkhuizer Watersport
Vereniging Almere en/ of hun bestuursleden, commissieleden, medewerkers en vrijwilligers kunnen
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of schuld welke in verband met de deelname kan
ontstaan.
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Verzekering
Elke deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag
van EUR 1.500.000 per gebeurtenis.

