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1
1.1
1.2
1.3

REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen.
De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.4

Voor Rond- en Platbodem jachten geldt als handicap de Tijdvermenigvuldigingsfactor
(TVF).

1.5

De volgende regels worden door deze wedstrijdbepalingen gewijzigd
•

Regel 28.1 door WB 11.2

•
•
•
•
•
•

Regel 35, A4 en A5 door WB 14
Regel 44.1 door WB 13
Regel 60.1 door WB 15.5
Regel 61.1(b) door WB 15.4
Regel 62.1(a) door WB 10.6
Regel 66 door WB 15.6

2

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

2.1

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord
bij het Wedstrijdsecretariaat ten kantore van Schipperscafé ’t Ankertje, Dijk 6, 1601 GJ
Enkhuizen.

2.2

Marifoonkanaal 88 kan worden gebruikt voor mededelingen van de wedstrijdleiding aan de
deelnemers.

3

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden vóór 8.00 uur op
de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht
wordt.

4

SEINEN OP DE WAL

4.1

Seinen op de wal zullen worden getoond op het startschip in de nabijheid van het wedstrijdkantoor.

4.2

Wanneer vlag OW
getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet
minder dan 60 minuten' in wedstrijdsein OW.
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5.
5.1

5.2

PROGRAMMA VAN WESTRIJDEN
Registratie vrijdag 7 juni van 20:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 8 juni van 8.30 uur tot
9:00 uur in het wedstrijdsecretariaat gevestigd in het kantoor boven Schipperscafé ’t Ankertje, Dijk 6, Enkhuizen.
Programma van de wedstrijden

Datum

Waarschuwingssein

Race

Richt tijd

8 juni

09:55

1

60 min

Z.s.m.

2

60 min

Z.s.m.

3

60 min*

09:55

4

60 min

Z.s.m.

5

60 min

Z.s.m.

6

60 min

9 juni

* Op zaterdag zal er z.g. voorgiftwedstrijden worden gehouden. De voorgifttijden zullen
worden getoond op het officiële mededelingen bord en tijdens het palaver aan alle deelnemers worden uitgereikt. Tijdens deze wedstrijd zal de gezeilde tijd worden geklokt zodat er
achteraf, indien nodig, een herberekening kan plaatsvinden.
5.3

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na
15:00

6.

KLASSENVLAGGEN
Klassenvlag voor de V/VA klasse: V

7.

WEDSTRIJDGEBIED
Het wedstrijdgebied is het zuidelijke deel van het IJsselmeer ten noord oosten van Enkhuizen.

8.

BANEN

8.1

De tekening in Appendix B toont de banen en de volgorde waarin de merktekens moeten
worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.

8.2

Niet later dan het waarschuwingssein zal het wedstrijdcomité het baannummer met de
daarbij behorende kompaskoers van het eerste rak aangeven.
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9.

MERKTEKENS

9.1

De merktekens van de baan zijn oranje cilindrische boeien.
Merktekens startlijn: Aan de stuurboordzijde het startschip herkenbaar aan de HRC vlag.
Aan de bakboordzijde merkteken ODM: een joon met een oranje vlag en inerlimit met
groene vlag.
Merktekens finishlijn: Aan de stuurboordzijde het finishschip herkenbaar aan de HRC vlag.
Aan de bakboordzijde een joon met blauwe vlag, gezien vanuit de richting van het laatste
merkteken.

9.2

9.3

10.

START

10.1

Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26.Het waarschuwingssein zal 5 minuten
voor de start worden gegeven.
Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal er
5 minuten voor het waarschuwingssein een Oranje vlag worden getoond met één geluidssein.

10.2

10.3

De startlijn zal liggen tussen aan stuurboord een oranje vlag aan boord van het startschip
en aan bakboord een joon met een oranje vlag. Gezien in de richting van het eerste merkteken, nabij het binnen (stuurboord) uiteinde van de lijn zal een joon (ILM) worden gelegd,
deze joon is een merkteken van de startlijn en boten moeten deze joon aan stuurboord
houden wanneer zij de startlijn naderen om te starten.

10.4

Een boot die later start dan tien minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt regel A4.
Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité een bord met een zwarte letter ‘H’, ‘M’ of ‘L’ aangeven of de TVF zwaar (H), TVF middel (M) dan wel TVF licht (L) geldt
voor deze wedstrijd.De letters corresponderen met de resp. klassenregels genoemd in
hoofdstuk I.De toegepaste TVF factor tijdens de wedstrijden vormt geen grond voor verhaal. Dit wijzigt regel 62.1(a).

10.5

11.

WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

11.1

Om het volgende rak te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of
de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen.

11.2

Behalve bij een 'gate', moeten boten tussen de wedstrijdcomité boot die de wijziging van
het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren, het merkteken aan
bakboord en de wedstrijdcomité boot aan stuurboord houdend. Dit wijzigt regel 28.1.

12.

FINISH
De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag aan boord van het finishschip aan stuurboord en een joon met blauwe vlag aan bakboord van de finishlijn.

13.

Strafsysteem
RvW 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de Een-Rondestraf.
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14.

TIJDSLIMIETEN
Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en
is gefinisht, zullen score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35, A4 en A5.

15

PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

15.1

Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten en verzoek om verhaal
of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet die van toepassing is

15.2

Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 90 minuten nadat de laatste boot in die klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag
geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is.

15.3

Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen.

15.4

Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen vóór het
verstrijken van de protesttijdlimiet worden getoond op het officiële mededelingenbord om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b).

15.5

Overtreding van de bepalingen 10.3, 17,21, 20 en 22 zullen geen grond voor een protest zijn
door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a). Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn
dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist.

15.6

Op de laatste dag van een evenement moet een verzoek om heropening worden ingediend :
(a) binnen de protesttijd limiet als de partij die heropening vraagt de vorige dag op de hoogte
was van de beslissing;
(b) niet later dan 15 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de hoogte was gebracht van de beslissing op die dag. Dit wijzigt regel 66.

16.

SCOREN

16.1

Twee wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.

16.2

Wanneer 5 geldige wedstrijden zijn gevaren wordt het slechtste resultaat afgetrokken.

17.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op
de hoogte brengen via marifoonkanaal 88.

18.

UITRUSTING- EN METINGCONTROLES
Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de
klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een meter
van het wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats
voor inspectie te gaan.

20.

RADIO COMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot geen spraak of data uitzenden noch spraak of data
ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen.
Het wedstrijdcomité kan via de marifoonkanaal 88 informatie aan de deelnemers verstrekken over een tijdsindicatie van het waarschuwingssein van de volgende te varen wedstrijd
op die dag.
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21.

BEPERKING OP UIT HET WATER HALEN
Boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met
en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van
het westrijdcomité.

22.

DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
Onderwaterademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet
worden gebruikt nabij de boten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en
het einde van de wedstrijdserie.

23.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, zie regel 4, Besluit
om wedstrijd te zeilen. 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.

24.

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
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Appendix A – Algemene informatie
1.
1.1

Wedstrijdsecretariaat bij Schipperscafé ’t Ankertje, Dijk 6,1601 GJ Enkhuizen
Het Wedstrijdsecretariaat is geopend:
vrijdag 7 juni van 20.00-21.00 uur
zaterdag
na de wedstrijden
zondag
na de wedstrijden

1.2

Telefoonnummers:

2.

Palaver
Op zaterdag- en zondagmorgen wordt om 8.30 uur een schipperspalaver gehouden bij het Wedstrijdsecretariaat.

3.

Uitslagen
Zo spoedig mogelijk na elke wedstrijd worden de uitslagen bekend gemaakt bij het Wedstrijdsecretariaat, en in Manage2sail. Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen tevens gepubliceerd op de
website van de V/VA klasse.

3.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag zo spoedig mogelijk na de wedstrijden.

4.
4.1

Wal- en havenbepalingen
Deelnemers zijn verplicht af te meren volgens de door of namens de havenmeesters gegeven aanwijzingen. De deelnemers liggen in de Oude Haven achter de Oude Sluis bij de Drommedaris.
Het havengeld voor vrijdag en zaterdag is niet inbegrepen in het inschrijfgeld wat € 150,- (€ 135,- als er
voor 20 mei wordt ingeschreven) bedraagt.

4.2

5.

Havenmeester

0228-312444 en VHF 12

Parkeren
Achter het Station te Enkhuizen.
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Appendix B – Westrijdbanen
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