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1. Open Verenigingskampioenschap ZV Westergo 2015 

De ZV Westergo nodigt alle Zeilsters en Zeilers die in de  Marina Hindeloopen liggen (of lid 

zijn van de ZV Westergo) uit voor het 1ste  Open Verenigingskampioenschap. Hiermee willen 

wij bemanningen de gelegenheid bieden op een aantal zaterdagen een sportieve zeildag op 

het IJsselmeer te hebben. Het idee is om sportief zeilen te combineren met de 

mogelijkheid nieuwe mensen uit de haven te leren kennen.  De competitie wordt 

georganiseerd door de ZV Westergo. Op deze manier kan men kennismaken met de 

vereniging en misschien wordt men daardoor lid.  

Notice of Race 

1. Organisatie 

De organisatie van de wedstrijden ligt bij  Zeilvereniging Westergo. 

2. Regels 

Ter vermijding van aanvaringen zijn de algemene regels van het Binnenvaart Politie 

Reglement inclusief de bijzondere regels van het IJsselmeer zoals vermeld in ANWB 

Wateralmanak Deel 1 van toepassing. In afwijking van de bovengenoemde regels 

geldt in de nabijheid (3 scheepslengten) van de Merktekens die met halve of voor-

de-wind genaderd worden, dat bij overlapping de binnenliggende boot voldoende 

ruimte krijgt voor het ronden van het Merkteken, onafhankelijk van over welke 

boeg met zeilt.  

3. Tot aanmelding gerechtigd zijn:  

-  diegenen die een vaste ligplaats in de Marina Hindeloopen hebben of die lid zijn 

van de ZV Westergo;     

-  in de actuele Yardsticklijst van de DSV of in de SW-lijst van het 

Watersportverbond opgenomen zijn.  

4. Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt, voor niet leden, van de ZV Westergo: 

-  € 15 voor de gehele wedstrijdserie. 

Indien de deelnemer in loop van het seizoen lid wordt van de ZV Westergo, wordt 

dit bedrag in mindering gebracht op het lidmaatschapsgeld van € 65. 

Leden van de ZV Westergo betalen geen inschrijfgeld. 

5. Kalender en aanmelding 

De competitie vindt plaats op 5 zaterdagen van het seizoen 2015: 

1. Wedstrijd - 18.04.2015 

2. Wedstrijd - 02.05.2015 

3. Wedstrijd - 06.06.2015 (in samenwerking met de Düsseldorfer Yachtclub)  

4. Wedstrijd - 22.08.2015 

5. Wedstrijd – 18.10.2015 (Duorace (double handed)  Regatta) 
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De aanmelding moet uiterlijk op de vrijdag voor 21.00 uur voor de wedstrijd op 

http://www.zvwestergo.nl worden gedaan, of in de Sailors Inn. Op de dag van de 

wedstrijd kan men zich niet meer aanmelden.  

6. Zeilgarderobe 

Per wedstrijd zijn 1 voorzeil en grootzeil toegestaan, en geen spinnaker of 

gennaker. Uithouden van het voorzeil middels de spinnakerboom, of andere 

middelen zoals een pikhaak zijn niet toegestaan. 

7. Handicap 

De handicap van de boten wordt vastgesteld op basis van de actuele Yardsticklijst 

van de DSV of de SW-lijst van het Watersportverbond (zie punt 3). Afwijkingen van 

de werfstandaard moeten worden doorgegeven en de wedstrijdleiding behoud zich 

het recht voor de handicap overeenkomstig te veranderen. De door de 

wedstrijdleiding afgegeven handicap biedt geen recht van verhaal. 

8. Inspectie 

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de handicap en de 

veiligheidsuitrusting te controleren (zwemvesten, vuurpijlen tec.) 

9. Startprocedure en tijdvergoeding  

Om de organisatie zo eenvoudig mogelijk te houden, wordt gestart (met 

uitzondering van wedstrijd 3) op basis van de zgn. Kangeroe-methode. De 

aangemelde jachten krijgen op de startlijst een vaste starttijd. Vόόr die tijd mag 

een jacht de startlijn in de richting van de te zeilen koers niet passeren. Indien te 

vroeg wordt gestart zal opnieuw moeten worden gestart door buiten de merktekens 

van de start om, de startlijn opnieuw te passeren op straffe van uitsluiting. 

 

In de starttijd is de handicap verwerkt op basis van de betreffende handicap 

(Yardstick/SW-lijst) van het jacht. De starttijd wordt voor de start van de 

wedstrijdaankondiging bekendgemaakt.  

 

Gedurende de startprocedure hebben de boten, die nog niet hoeven te starten, tot 

2 minuten voor hun start de verplichting om de startlijn vrij te houden om de 

startende jachten niet te hinderen.  

 

De winnaar is die boot de na het volgen van de baan als eerste de finishlijn 

passeert. 

10. Zeilinstructies (Banen) 

De te zeilen baan wordt op de dag van de wedstrijd bepaald aan de hand van de te 

verwachten windrichting en –sterkte. Boven windkracht 6 wordt niet gestart en 

wordt indien de omstandigheden dat toelaten, op zondag gestart, maar niet nadat 

de meerderheid van de deelnemers daarin toestemt. 

De baanlengte zal in het algemeen tussen de 12 en 16 mijlen liggen. De exacte 

baan wordt uiterlijk 1 uur voor de start van de eerste boot bekendgemaakt. Worden 

de merktekens die in de regel bestaan uit de vaste betonning, niet aan de juiste 

zijde op grond van de zeilinstructie gerond, is het deelnemende jacht 

gediskwalificeerd. 
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11. Klassement en prijzen 

De beste resultaten uit 3 van de 5 gehouden wedstrijden tellen mee voor het 

klassement van het open kampioenschap, waarbij alleen die wedstrijden meetellen 

waarin tenminste 8 boten hebben deelgenomen. Indien minder dan 8 boten 

meedoen aan een wedstrijd, dan vindt deze wel plaats maar telt niet mee voor het 

kampioenschap. In geval het tot zulke onderbezette wedstrijden komt, tellen 

alleen die boten mee die aan alle wedstrijden hebben meegedaan.  

 

De wedstrijden worden volgens het lage punten systeem gescoord, dat wil zeggen 

dat nummer 1 krijgt 1 punt, nummer 2, 2 punten, nummer 3, 3 punten en zo 

verder. Het jacht dat de minste punten heeft gescoord uit 3 wedstrijden, is ZV 

Westergo-verenigingskampioen.  

De Verenigingskampioen ontvangt een wisselbeker. Verder wordt een prijs aan de 

beste 5 jachten uitgereikt. Alle deelnemende jachten krijgen  een aandenken. De 

eerste 3 van een wedstrijd winnen een kleine prijs.  

 

  

 

 


