Reglement Rondje Tiengemeten
Inleiding
De organisatie van Rondje Tiengemeten wil jaarlijks een zeilwedstrijd organiseren rondom het
eiland Tiengemeten in het Haringvliet voor historische zeilvaartuigen met Willemstad (NoordBrabant) als uitvalsbasis. Deelnemers hebben een traditioneel platbodem zeilschip dat van oudsher
haar oorsprong heeft in de zeilende beroepsvaart.
Rondje Tiengemeten wordt al sinds 1979 gevaren. Wat gestart is als een vriendschappelijk “rondje
varen” ter afsluiting van het zeilseizoen met elkaar, is inmiddels uitgegroeid tot een zeilwedstrijd
waarin sinds 2012 ruim 70 schepen meevoeren. Gezelligheid en vriendschappelijkheid staan
voorop. En dat willen we graag zo houden!

Aansprakelijkheidsbeperking
De organisatie van Rondje Tiengemeten en eventuele andere bij de organisatie betrokken personen
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemer.
De deelnemer verklaart door inschrijving op het Rondje de organisatie op geen enkele wijze
aansprakelijk te zullen stellen voor welke schade dan ook en verklaart de organisatie te vrijwaren
voor elke aansprakelijkheid wegens schade, in welke vorm dan ook, jegens derden.

Algemene voorwaarden voor deelname
Deelname aan Rondje Tiengemeten staat open voor traditionele platbodem zeilschepen die van
oudsher hun oorsprong hebben in de zeilende beroepsvaart.
De schipper, bemanning en schip dienen te voldoen aan alle voor het betreffende schip en voor het
betreffende vaarwater geldende wettelijke eisen en veiligheidseisen en dienen in het bezit te zijn
van alle wettelijk vereiste vaardocumenten.
Er wordt gevaren conform het Binnenvaart Politie Reglement en andere voor het betreffende
vaarwater geldende reglementen (zoals specifiek voor het vaarwater geldende reglementen,
havenverordeningen, etc.) zoals die luiden op de betreffende dag van het Rondje.
Tijdens het Rondje staan veiligheid en goed zeemanschap van de deelnemende schipper voorop.
Deelname aan het Rondje geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Aan Rondje
Tiengemeten deelnemende schepen moeten naar behoren verzekerd zijn tegen wettelijke
aansprakelijkheid.
In geval van overtreding van dit reglement en/of naar aanleiding van protesten van deelnemers
tegen andere deelnemers kan diskwalificatie volgen.
De organisatie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet bij geschillen over de uitleg
ervan en bij protesten.
De organisatie behandelt protesten van deelnemers uitsluitend dan na storting vooraf van € 250,in de kas van Rondje Tiengemeten.
Door in te schrijven voor Rondje Tiengemeten verklaart de schipper dat hij kennis heeft genomen
van dit reglement en dat hij aan de voorwaarden voor deelname voldoet en zich aan dit reglement
zal conformeren.

Marifoon en telefoon verkeer
Marifoonverkeer dient op de wettelijk voorgeschreven of gebruikelijke wijze plaats te vinden.
(Blokkanaal 10.)
In geval van nood tijdens het Rondje is de organisatie van Rondje Tiengemeten bereikbaar op
telefoonnummer +31 650 500 287.

