Wedstrijdbepalingen
Van de
Zeilvereniging Noordwijk
2019
1. Regels
1.1

1.2

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepalingen
van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017- 2020
(RvW).
Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de taal van de oorspronkelijke tekst voorrang
hebben.

2. Mededelingen aan de deelnemers
2.1
2.2
2.3
2.4

Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het clubhuis van de Zeilvereniging Noordwijk.
Het mededelingenbord van de ZVN is geplaatst op het terras van het clubgebouw
De vlaggenmast voor de seinenvlaggen aan de wal is geplaatst zuidelijk van het
clubgebouw van de ZVN.
Alle bemanningsleden van een deelnemende boten dienen lid te zijn van de ZVN.

5. Programma van wedstrijden
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

Het zeilprogramma is opgenomen in Bijlage A Wedstrijdkalender 2019
Op alle wedstrijddagen aangeduid met competitie is de eerste start niet eerder dan
12.00
Het wedstrijdcomité bepaalt het wel of niet doorgaan van een wedstrijd. Er is
hierover geen mogelijkheid tot discussie. De beslissing om al dan niet te starten is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Na 14.30 uur zal er geen waarschuwingsignaal meer worden gegeven.
Er dienen zich minstens 7 boten te melden aan de start voor het doorgaan van de
wedstrijd.

6. Klassevlaggen

6.1 Open klasse
Laser : 4.7 – Radiaal – Standaard

Rood
Rood

7. Wedstrijdgebied
Het wedstrijdgebied is gelegen voor de kust van Noordwijk.

8. De Banen.
8.1

8.2

De tekening in Aanhangsel B toont de banen en de volgorde waarin de merktekens
moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden
gehouden.
Indien tijdens de wedstrijden een pauze wordt ingelast wordt dit kenbaar gemaakt op
het startschip d.m.v. OW boven H.

9. Merktekens
9.1
9.2

Merktekens van de baan zijn circa 2.5 m hoge oranje boeien.
De start- en finishmerktekens zijn circa 1.5 m rode boeien.

11. De Start
11.1
11.2
11.3

Wedstrijden zullen worden gestart volgens de regel 26 RvW met het
waarschuwingssein 10 minuten voor het startsein.
De startlijn zal liggen tussen een oranje vlag op het startschip aan de
stuurboordzijde en een rode boei aan de bakboordzijde van de startboot.
Een boot die later start dan 5 minuten na de startsein zal de score DNS krijgen.
Dit wijzigt regel A4 en A5.

13. De Finish
13.1
13.2
13.3

De finishlijn in zee zal liggen tussen een blauwe vlag op het finishschip
aan de bakboordzijde en een rode boei aan de stuurboordzijde van de finishlijn.
De finishlijn onder de wal bestaat uit een ca. 1.5 meter rode boei en het ZVN
Clubgebouw, ter hoogte van het verblijf van het wedstrijdcomité.
Bij de finish onder de wal moet een deelnemer finishen uit de richting van het laatste
merkteken.

14. Strafsysteem
Regel 44.1 is gewijzigd zodat de Twee – Rondestraf is vervangen door de Een –
Ronde straf.
15. Tijdslimieten en Streeftijden
15.1

Er wordt gestreefd om een wedstrijd 60 minuten te laten duren.

15.2

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

18. Veiligheidsvoorschriften
18.1
18.2

Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel
mogelijk op de hoogte brengen. ( DNE ) bij niet afmelden.
Het in dit artikel genoemde melden dient te gebeuren door een kruis te zetten op de
deelnemerslijst op het bord in het ZVN clubgebouw. Indien de samenstelling van de
bemanning voor de wedstrijddag afwijkt van de namen op de intekenlijst,dient het
wedstrijdcomité hiervoor geïnformeerd te worden

18.3

Het dragen van doelmatige persoonlijke drijfmiddelen is verplicht.

18.4

Het op de persoon dragen van een vuurpijl of flare is verplicht.

