
Aankondiging (Notice of Race) 
voor de 

Nederlandse Formule 18 Wedstrijdserie 2016 
georganiseerd door de Vereniging Formule 18 Klasse Organisatie 

in samenwerking met de organiserende instanties van de evenementen 
 _________________________________________________________________________________ 
 
INTRODUCTIE 
 
Deze Notice of Race (“NoR”) heeft betrekking op de Nederlandse Formule 18 Wedstrijdserie 2016 (de 
“Wedstrijdserie”).  De genoemde individuele evenementen kennen hun eigen NoR, en alle in dit 
document vermelde gegevens over deze evenementen zijn alleen ter informatie. 
 
CONTACT INFORMATIE 
Vereniging Formule 18 Klasse Organisatie 
p/a Jorden Veenman (jveenman@hotmail.com) 
 
 
1. ALGEMEEN 
  
ORGANISATIE 
De organiserende partij van de Wedstrijdserie is de Vereniging Formule 18 Klasse Organisatie (de 
“Nederlandse F18 Klasse”). 
 
PROGRAMMA 
Het programma omvat alle evenementen welke zullen tellen voor het Nederlandse Formule 18 
Jaarkampioenschap en voor classificatie voor de 2017 F18 Worlds. 
 

 
 

Evenement Datum Organiserende 
instantie 

Lokatie Soort 
wedstrijd 

Wegings-
factor 

1. Klasse Evenement 
 

16-17 apr De Roerkoning Muiderzand Korte 
Baan 

1 

2. North Sea Regatta 
(NSR) 

14-16 mei Stichting North Sea 
Regatta 

Scheveningen Korte 
Baan 

1 

3. Klasse Evenement 28-29 mei Catpoint Ouddorp Korte 
Baan 

1 

4. Ronde om Texel 25(-26) 
jun 

Stichting Ronde om 
Texel 

De Koog Lange 
Afstand 

1 

5. Tweedaagse van 
Zandvoort  
 

20-21 aug WV Zandvoort Zandvoort Lange 
Afstand & 
Korte 
Baan 

1 

6. Noordwijk Open 
 

27-28 aug ZV Noordwijk Noordwijk aan 
Zee 

Korte 
Baan 

1 

7. Open Nederlandse 
Kampioenschap 
(ONK) 
 

17-18 sep Watersportverbond Medemblik Korte 
Baan 

2 

8. Open Belgisch 
Kampioenschap 
(OBK) 

1-2 okt RBSC Knokke Korte 
Baan 

1 

 
 
 
2 REGELS 
2.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor  
Wedstrijdzeilen (RRS) 2013-2016 en de International Formula 18 Catamaran Class Rules 2013.  
 
2.2. Deze NoR en alle wijzigingen daarop zullen worden gepubliceerd op de website van de  
Nederlandse F18 Klasse (www.f18.nl). 



 
 
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING  
 
Teneinde scores van de individuele evenementen te laten tellen voor de Wedstrijdserie dienen 
deelnemende teams aan de volgende vereisten te voldoen: 

- Beide bemanningsleden dienen lid te zijn van de Nederlandse F18 Klasse (*) en van het 
Watersportverbond; 

- Beide bemanningsleden dienen een wedstrijd- of bemanningslicentie te hebben; tenminste 
één bemanningslid dient een wedstrijdlicentie te hebben; 

- Er dient een meetrapport (*) en een meetbrief (*) te zijn van de F18 catamaran waarmee 
wordt deelgenomen.  De F18 catamaran waarmee wordt deelgenomen dient WA verzekerd te 
zijn met een minimumbedrag van EUR 1.500.000. 

De vereiste documenten dienen getoond te worden conform de NoR van het betreffende evenement.  
De Nederlandse F18 Klasse kan voor elk met een (*) gemarkeerde vereiste dispensatie verlenen voor 
maximaal één evenement, met dien verstande dat voor het ONK geen dispensatie verleend kan 
worden. 
 
Inschrijving van een deelnemend team voor de Wedstrijdserie volgt automatisch op eerste deelname 
door de verantwoordelijke persoon aan boord aan één van de in het programma opgenomen 
evenementen. Zonder tegenbericht aan de Nederlandse F18 Klasse vooraf zal voor een deelnemend 
team worden verondersteld dat de stuurman de verantwoordelijke persoon aan boord is. 
 
De Nederlandse F18 Klasse kan met betrekking tot de Wedstrijdserie aan een deelnemend team 
toestemming geven voor het tussentijds wijzigen van de verantwoordelijke persoon aan boord op 
voorwaarde dat de nieuwe persoon niet al is ingeschreven als verantwoordelijke persoon aan boord 
van een ander deelnemend team.  
 
 
4. INSCHRIJFGELD 
 
Er is geen inschrijfgeld aan deelname van de serie verbonden. 
 
 
5. PUNTENSYSTEEM 
 
5.1 Eén evenement moet zijn voltooid om de Wedstrijdserie geldig te maken. 
5.2 Alle evenementen wegen mee op basis van de voor dat evenement in artikel 1 genoemde 
wegingsfactor. 
5.3 (a) Een evenementscore wordt berekend op basis van de deelnemende teams die voldoen aan 
artikel 3.  
(b) Bij het niet deelnemen aan een evenement krijgt een team voor dat evenement een DNC 
evenementscore.  Een DNC scoort het aantal deelnemende teams conform artikel 5.3 (a) plus één.  
5.4 (a) Wanneer minder dan vijf evenementen zijn voltooid zal de seriescore van een team het totaal 
zijn van haar evenementscores.  
(b) Wanneer vijf of meer evenementen zijn voltooid zal de seriescore van een team het totaal zijn van 
haar evenementscores met aftrek van de slechtste score, met dien verstande dat de aftrek nooit meer 
kan zijn dan het equivalent van een wegingsfactor 1. 
  
 
6. PRIJZEN  
 
Voor het Jaarkampioenschap is een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar.  
 
 
7. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de Wedstrijdserie. De Nederlandse F18 Klasse 
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood 
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de Wedstrijdserie. 	


