
   

Aankondiging.

Evenals voorgaande jaren zal gedurende het gehele weekend van 
1 en 2 juni 2019 op het Oldambtmeer de Twee Landen Regatta 
plaats vinden. Dit is een weekend met zeilwedstrijden voor zowel 
beginnende als gevorderde wedstrijdzeilers die georganiseerd 
worden door WVO (NED) en WSC Loga (GER) samen. Alle zeilers uit
Nederland en Duitsland kunnen hieraan deelnemen. Meestal doen 
de klassen Laser, 420, Splash, 16m2, O-jol, Pirat en Optimist, naast
de All Ships Race mee. We hopen dit jaar nog meer klassen te 
kunnen laten starten. Tijdens dit weekend wordt om het Groninger 
Kampioenschap gezeild. Dit zijn wedstrijden die op vier van de vijf 
Groninger meren plaats vinden in geplande evenementen. De 
beste zeiler van de wedstrijden op de Groninger meren is de 
Groninger Kampioen. De Twee Landen Regatta is ook een vast 
onderdeel voor het 5-merenkampioenschap dat telkens op een 
ander meer in Groningen wordt gehouden.

De zeilverenigingen WSC Loga en WV Oldambtmeer nodigen jullie 
uit tot deelname aan de Twee Landen Regatta. Deelname staat 
open voor alle open eenheidsklassen. Voor meer informatie en 
inschrijven, kunt u de website raadplegen 
(www.wvoldambtmeer.nl) of mailen naar Secr@wvoldambtmeer.nl.

Programma van Wedstrijden.

1. Regels.
De Twee Landen Regatta is onderworpen aan de Regels voor het 
Wedstrijdzeilen, inclusief de lokale wedstrijdbepalingen. 
Voor het 5-merenkampioenschap zijn aanvullende 

wedstrijdbepalingen van toepassing.

2. Inschrijving en deelnamerecht.
Deelname aan de Twee Landen Regatta is mogelijk voor boten van 
alle erkende eenheidsklassen.
In alle wedstrijden moet de ingeschreven boot door dezelfde 
stuurman/vrouw worden gevaren
Voor deze wedstrijdserie is inschrijfgeld verschuldigd. 
Het inschrijfgeld is € 7,50 optimist, € 12,50 eenmansklasse, € 
20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden 
worden voldaan 

3. Programma van wedstrijden.



In het weekend van de Twee Landen Regatta zullen 4 wedstrijden 
worden gezeild verdeeld over 2 dagen in het weekend. De eerste 
start op zaterdag is gepland om 11.00u. 

4. Registratie.
De registratie voor deelname aan het weekend is gelijktijdig met 
de registratie van de wedstrijdserie van het 5 
merenkampioenschap en vindt plaats bij het wedstrijdbureau in de 
tent bij de jachthaven in Midwolda. 
Het wedstrijdbureau is open vanaf 09.00u. 

5. Prijzen 
Per 3 deelnemers is er een prijs, met het maximum van 3 prijzen 
per klasse. 

6. Baan
Loef-Lij Driehoeksbanen (RvW zie kaartje blz.5).

7. Scoren
Voor de serie-score zal het Lage Puntensysteem van RvW Appendix
A van toepassing zijn.
Er moeten 2 wedstrijden zijn voltooid om deel te nemen aan het 
weekend score.
Er is geen aftrek van slechtste score.

8. Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de 
wedstrijdseries. Zie regel 4, Besluit om Wedstrijd te zeilen. 
De organiserende autoriteiten accepteren geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of 
dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de 
wedstrijdseries. 
Verzekering: Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor 
wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van Euro 
1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

9. Verdere informatie.
Er is een trailerhelling aanwezig en er is een gratis kraan 

beschikbaar voor kielboten.
Overnachten in tent is mogelijk tussen 1 t/m 2 juni. Er zijn plaatsen
beschikbaar rondom de grote tent in de jachthaven.
Camperplaatsen en ligplaatsen voor moederschepen zijn 
beschikbaar in de jachthaven van Midwolda in overleg met de 
havenmeester (http://www.watersporthuningas.nl/).
De wedstrijdboten kunnen gratis van 1 t/m 2 juni op de wal of in de
haven in overleg met de havenmeester.
Wedstrijdbepaling zal rond 1 mei beschikbaar zijn.



                                                   
              


