
50 mijl shorthanded   Aankondiging (NoR) 
 

1 
 

Aankondiging (NoR) 
voor de 

50  mijl shorthanded 
- 1 boot, 1 man, 50 mijl - 
- 1 boot, 2 man, 50 mijl - 

 
Georganiseerd door  
WSV Lelystadhaven 

 
op zaterdag 30 april 2022 

vanuit Jachthaven Lelystad Haven  
op het Markermeer 

 
De 50 mijl shorthanded is een 'Open Klasse’ evenement en  

staat open voor mono- en multihulls vanaf 20 voet LOA. 
 

Voor de Double Handed ORC klasse maakt de wedstrijd deel uit van het 
Nederlands Kampioenschap Double Handed 2022 

Deel 1: 50 mijl shorthanded, Deel 2 Vuurschepen en North Sea Race 
Voor deze races voor het NK wordt een aparte NoR gepubliceerd. 

 
ORGANISATIE 
WSV Lelystadhaven organiseert op 30 april 2022 de 50 mijl single-/doublehanded wedstrijd. Deze 
wordt gevaren vanuit Jachthaven Lelystad Haven op het Markermeer. De wedstrijd telt mee voor de 
ORC Verbondsbezem Double Handed  2022.  
 

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). 
 
REGELS 
1.1 De wedstrijd is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
1.2 De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing. 
1.3 De bepalingen van de ISAF Special Regulations 2022-2023 cat. 4 voor monohulls en ISAF 

Special Regulations 2022-2023 cat. 4 voor multihulls zijn van toepassing. 
1.4 Wijzigingen ten opzichte van de RvW zullen, in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De 

wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen. 
1.5 Het gebruik van stuurautomaat of windvaanstuurinrichting is toegestaan, dit wijzigt RvW 52. 
1.6 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
1.7 Voor deelnemers in IRC en ORC geldt dat iedere persoon aan boord, die woonachtig is in 

Nederland, lid moet zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het 
Watersportverbond en moet zijn voorzien van de vereiste wedstrijdlicentie. 

2 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf uiterlijk 15 april 2022 via www.50mijl.nl en 
worden opgenomen in het programmaboekje. 

3 COMMUNICATIE 
3.1 Het officiële mededelingenbord staat op www.50mijl.nl 
3.2 [DP] Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten 

ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/02/03163826/OSR-Monohull-Category-4-Extract-22.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/02/03164937/OSR-Multihull-Category-4-Extract-22.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/02/03164937/OSR-Multihull-Category-4-Extract-22.pdf
http://www.50mijl.nl/
http://www.50mijl.nl/
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mobiele telefoons. 
3.3 Het marifoonprotocol van de Noordzee club kan worden toegepast (zie www.noordzeeclub.nl). 
3.4 [DP] Marifoonkanaal 88 kan worden gebruikt voor communicatie tussen wedstrijdleiding en 

deelnemende boten. De communicatie wordt beperkt tot datgene dat voor de wedstrijd of voor 
de veiligheid noodzakelijk is. 

4 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
4.1 De wedstrijd is een 'Open Klasse’ evenement en staat open voor mono- en multihulls vanaf 20 

voet LOA. 
4.2 Boten worden ingedeeld in klassen en in startgroepen op basis van de volgende regels*: 

- Alle klassen, zowel eenheidsklassen als ORC, IRC varen de wedstrijd in hun 
corresponderende ratingklasse, uitzonderingen op deze indeling kunnen worden gemaakt 
in verband met de regels van het NK en van eventuele eenheidsklassen; 

- De klassenindeling geldt zowel voor single- als voor doublehanded deelname; 
- De startgroepindeling wordt onder andere bepaald op basis van het aantal deelnemers; 

*  De definitieve startgroepindeling wordt bekend gemaakt in de wedstrijdbepalingen 

4.3 Boten die in een eenheidsklasse inschrijven moeten voldoen aan de eisen van hun klassen en 
krijgen een eigen klassement indien er minimaal 6 boten in hun klasse deelnemen.  

4.4 De bemanning van de boot dient gedurende de wedstrijd bij singlehanded deelname uit één 
persoon en bij double handed deelname uit twee personen te bestaan. 

4.5 Gedurende de wedstrijd dient de bemanning uit dezelfde perso(o)n(en) te bestaan. 
4.6 Boten welke beschikken over een meetbrief voor ORC én IRC kunnen in één van beide 

klassen deelnemen, zij dienen bij registratie kenbaar te maken in welke klasse ze deelnemen. 
4.7 Deelnamegerechtigde boten kunnen zich inschrijven via de website www.50mijl.nl. Reguliere 

inschrijving is mogelijk tot zondagavond 24 april 2022 te 24:00 uur. 
4.8 Inschrijvingen die binnenkomen ná zondagavond 24 april 2022 te 24:00 uur maar vóór 

woensdag 27 april 22:00 uur, zullen worden geaccepteerd met een verhoging van het 
inschrijfgeld van € 25,00. 

5 INSCHRIJFGELD 
5.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 75,00 inclusief 2 overnachtingen en dient uiterlijk op zondag 24 

april 2022 te zijn voldaan. Na betaling is de inschrijving definitief. 
Voor de Classe Mini 6.50 bedraagt het inschrijfgeld € 50,00. 
Extra overnachtingen kunnen in overleg met de havenmeester van Jachthaven Lelystad 
Haven worden gereserveerd tegen een aantrekkelijk 50-mijls tarief. 

5.2 Late inschrijvers (zie artikel 4.8) dienen het inschrijfgeld inclusief de verhoging van € 25,00 
terstond bij inschrijving te voldoen. 

5.3 Deelnemers zonder zeilnummer moeten een door de organisatie verstrekt wedstrijdnummer 
voeren (€ 20,00 borg, retour na inleveren zeilnummer op het registratiekantoor na de 
wedstrijd).  

5.4 Leden van de Watersportvereniging Lelystadhaven krijgen 50% korting op het inschrijfgeld. 

6 RESERVE 

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

8 RESERVE 

9 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
9.1 Registratie vindt plaats in het wedstrijdkantoor op vrijdag 29 april 2022 van 18:00u tot 22:30u  
9.2 Voor zover van toepassing dient bij registratie het volgende overlegd te worden; 

- een (kopie) van een geldige meetbrief (ORC en/of IRC); 
- de ondertekende verklaring van verantwoordelijkheid; 
- de vereiste geldige wedstrijd- en/of bemanningslicenties (behoudens voor SW); 

http://www.noordzeeclub.nl/
http://www.50mijl.nl/
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- ingevulde en ondertekende ISAF uitrusting controlelijst; 
- ingevulde SW configuratielijst; 
- telefoonnummer en emailadres van schipper en contactpersoon op de wal. 

9.3 De wedstrijd wordt gevaren op zaterdag 30 april 2022. 
9.4 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste klasse is 08:25 uur. 

10 CONTROLE OP UITRUSTING 
10.1 Iedere boot die in een gemeten klasse deelneemt moet een geldige meetbrief in bezit hebben 

en kunnen tonen. 
10.2 [DP] Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden. 

11 RESERVE 

12 LOCATIE  
12.1 Aanhangsel A toont de plaats van het wedstrijdkantoor en van de haven, van waaruit de 

wedstrijdserie wordt gezeild. 
12.2 De wedstrijd zal worden gezeild op het Markermeer. 

13 DE BAAN 
13.1 De baan wordt uitgezet op basis van de heersende windrichting, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van zowel uitgelegde merktekens als vaarwegmarkeringen. 
13.2 De definitieve baan wordt bij het palaver bekend gemaakt. 

14 STRAF SYSTEEM  
14.1 Voor alle klassen is Regel 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de 

Eén-Rondestraf. 

15 SCOREN 
15.1 Voor ORC is de ‘Single Number Coastal/Long distance Time on Time’ rating van toepassing 

zoals die op de DH of standaard meetbrief vermeld staat; 
15.2 De SW-Klassen worden gescoord volgens het "tijd-voor-tijd"-correctiesysteem met 

gebruikmaking van de tijdcorrectiefactor van het betreffende schip.  
15.3 Texel rating tcf zal worden toegepast voor Multihulls; 
15.4 De wedstrijd maakt deel uit van de ORC Verbondsbezem Double Handed 2022 competitie, 

voor zover het boten betreft die deelnemen onder de voorwaarden zoals gesteld in de regels 
van de Noordzeeclub. 

16 RESERVE 

17 RESERVE 

18 LIGPLAATSEN 
18.1 Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven liggen, zie ook aanhangsel A. 

19 [DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
19.1 Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijd behalve met en 

onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het 
wedstrijdcomité. 

20 [DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  
20.1 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 wedstrijd. 

20.2 Boten mogen zich wel ontdoen van in het water aanwezige waterplanten of voorwerpen. 

21 DATA PROTECTIE 
21.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en 
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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. 

22 RISICOVERKLARING  
22.1 RvW 3 vermeldt: 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.  
22.2 Voor de wedstrijd moeten alle deelnemers een compleet ingevulde verklaring van 

verantwoordelijkheid inleveren. 
22.3 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. 

23 VERZEKERING 
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 
minimumbedrag van € 1.500.000,00 per evenement of het equivalent daarvan. 

24 PRIJZEN 
24.1 De volgende prijzen worden uitgereikt**. 
 Prijs op handicap voor de boot die het best gepresteerd heeft in het: 

- SW-klassement; 
- IRC-klassement; 
- ORC-klassement(en); 
- Multihull Texel Rating; 

 Timekeeper prijs:  
- Prijs op handicap voor de monohull die het best gepresteerd heeft overall; 
Overige prijzen: 
- Toegelaten klassenorganisaties met hun eigen klassement zoals eenheidsklassen met 

voldoende deelnemers verzorgen zelf hun prijzen; 

** De prijzen kunnen nog worden gewijzigd 

25 OVERIGE INFORMATIE 
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de vertegenwoordigers van de 
organisatie via de link op de website www.50mijl.nl  

PROGRAMMA OVERZICHT 

Vrijdag 29 april  wedstrijdkantoor open voor registratie van 18:00 tot 22:30 uur; 

Zaterdag 30 april wedstrijdkantoor open van 06:45 tot 08:00 uur en van 16:00 tot 20:00 uur; 

  Palaver deelnemers om 07:00 uur; 

  Uitvaren en melden bij de hoofdsteiger vanaf 07:15 uur; 

  Eerste start 08:30 uur; 

   

  Prijsuitreiking omstreeks 22:00 uur; 
  

http://www.50mijl.nl/
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AANHANGSEL A; Locatie Haven en Wedstrijdkantoor 
 
 
- Adres haven: 

Jachthaven Lelystad Haven 
Oostvaardersdijk 59A 
8244 PB Lelystad 
tel: +31(0)320 260 326 
mail: info@lelystadhaven.nl 
website: www.lelystadhaven.nl 
Openingstijden havenkantoor: 08:30 uur - 17:30 uur en 19:00 uur - 21:00 uur 
 

- Locatie wedstrijdkantoor op de kade.  
- Ligplaatsen op aanwijzing van de havenmeester:  

o Monohull zeiljachten aan steiger V, S en de Charterkade 
o Multihull zeiljachten aan steiger 1 en 2 

 
- Parkeren voor bemanning en bezoekers op de parkeerterreinen rond de haven. Het is niet 

toegestaan om op het terrein van de Lange Jammer te parekeren. 
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Wedstrijdkantoor en 
evenement accommodatie 

mailto:info@lelystadhaven.nl
http://www.lelystadhaven.nl/

