Wedstrijdbepalingen
Onderlinge zeilwedstrijden JVW
Jachtvereniging Watervrienden
Maus Gatsonidesweg 3, 2031 AG
Haarlem

1

Regels
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen van de KNWV 2017-2020
(RvW), tenzij enige van deze door deze wedstrijdbepalingen worden gewijzigd. De wedstrijdserie
is een categorie A evenement.
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Aansprakelijkheid
De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. Het
wedstrijdcomité is niet aansprakelijk voor enige schade, welk dan ook, waaronder begrepen
schade aan schip, aan de opvarenden en aan de aan boord aanwezige goederen, welke direct of
indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijd(en) zou kunnen ontstaan.
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Inschrijvingen
Deelname gerechtigde boten kunnen ingeschreven worden door te registreren bij de registrerende
autoriteit. Het is een vereiste voor deelname dat de boten zijn verzekerd.
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Mededelingen aan de deelnemers
Mededelingen aan inschrijvers zullen worden vermeld op het mededelingenbord, dat geplaatst is
voor het clubhuis op Penningsveer.
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Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend worden gemaakt uiterlijk een half uur voor
het eerste waarschuwingssein van die wedstrijdserie waarop de wijziging betrekking heeft.
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Seinen op de wal
Seinen op de wal zullen worden getoond op het startschip.
Vlag ‘OW’ met twee geluidsseinen betekend: De wedstrijd is uitgesteld.
In afwijking van de wedstrijdseinen (RvW) zal het waarschuwingssein niet eerder dan 25 minuten
nadat “OW” is weggenomen worden gegeven. Het wegnemen van de vlag “OW” zal vergezeld gaan
van één geluidssein.

Programma van de wedstrijden
Het exacte startrooster met klasse indeling wordt bekendgemaakt op het mededelingenbord. De
eerste starts van de wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
wedstrijd

dag

1
2
3

Zaterdag
Zondag
Zondag

Waarschuwingssein 1e wedstrijd
13:55
10:25
Wordt zondag bekend gemaakt
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Klassevlaggen
In plaats van klassevlaggen zullen klasseborden worden toegepast. De klassen worden aangegeven
op witte borden met zwarte letters.
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Baan
De te zeilen baan wordt voor elke wedstrijd aangegeven op witte borden met zwarte romeinse
cijfers. De aangegeven baan moet volgens de bij de wedstrijdbepaling behorende en verstrekte
banenkaart worden gevaren.
Als aanvulling op de wedstrijdseinen kan vlag “S” ook op de starttoren worden getoond na het
waarschuwingssein, of tijdens de wedstrijd. Dit gaat vergezeld met twee geluidsseinen. U dient dan
slechts één ronde te zeilen; niet de keer boei te ronden, maar door te varen naar de finish. De klassen
waarop dit betrekking heeft zullen worden bekend gemaakt middels klassenborden. Bij afwezigheid
van klasseborden zal de afkorting van toepassing zijn op alle klassen.

10 Merktekens
10.1
10.2

De merktekens 1 t/m 10 zijn jonen, voorzien van een oranje vlag. De merktekens van de start- en de
finishlijn zijn staken voorzien van een rode vlag.
In aanvulling op regel 33 RvW kan het wedstrijdcomité merktekens verhalen met inachtneming van
de globale aanduiding zoals weergegeven op de banenkaart. In afwijking van wedstrijdseinen en
regel 33 RvW worden hierbij geen seinen geven.

11 Start
11.1
11.2
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11.4

De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26.
De start- en finishlijn mogen alleen als zodanig worden gebruikt
Boten voor wie het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten vrijblijven van het startgebied en
van alle boten voor wie het waarschuwingssein is gegeven.
Een boot mag niet later starten dan 4 minuten na zijn startsein.

12 Finish
De finishlijn is dezelfde als de startlijn.

13 Protesten
13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn op de starttoren en daar
ingeleverd worden binnen 30 minuten na de finish van de laatste boot in de wedstrijd van de klasse
van de protesterende boot.
Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt binnen 15 minuten na het
verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over de plaats en tijd van de
behandeling van de protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken.
In afwijking van regel 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden
ingediend binnen een half uur na de mondelinge uitspraak.
Regel 66 wordt gewijzigd door toevoeging van de zin: “Op de laatste wedstrijddag kan een partij bij
een verhoor alleen vragen om heropening, als dat verzoek is ontvangen binnen een half uur na het
verkrijgen van de uitspraak”.
Mededelingen conform regel 61.1 (b) RvW zullen op het mededelingenbord worden geplaatst.

14 Scoren
Het Lage Punt scoresysteem, zoals voorzien in Appendix A 4.1 RvW is van toepassing.

15 Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden na de finish van de laatste boot in de
laatste wedstrijd op Penningsveer.

