
 
 

 

Oktober Races ZV Westergo 

3 en 4 oktober 2015 

Hindeloopen 

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN 

Het evenement wordt gehouden op het IJsselmeer nabij Hindeloopen op 3 en 4 oktober 2015. Het 

kampioenschap wordt georganiseerd door de ZV Westergo, in samenwerking met de 

Zeilvereniging Workum. 

 

1 REGELS 

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen. 

1.2 De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing. 

1.3 De veiligheidsvoorschriften van het ORC categorie 4 zijn van toepassing. 

1.4 Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 

1.5 Voor ORC gemeten jachten geldt als handicap de ORC-handicap, rekenmethode Triple 

Numbers. 

 

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 

2.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 

geplaatst nabij het wedstrijdcentrum in het restaurant Sailor’s Inn. 

2.2 Marifoonkanaal 72 kan worden gebruikt voor mededelingen van de wedstrijdleiding aan de 

deelnemers. 

 

3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 

3.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 8.30 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. Het startschip is gelegen nabij de 

haveningang. 

4.2 Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan 

30 minuten' in wedstrijdsein OW. 

4.3 Wanneer vlag Y wordt getoond op het startschip, gelegen nabij de haveningang, is regel  40, 

van toepassing zolang de boot zich op het water bevindt.  

 

 

 

 



 
 

 

5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

5.1 Data van de wedstrijden: 

Datum Aantal 

wedstrijden 

Tijden waarschuwingssein 

1e start 2de start 3de start 

Zaterdag 3 oktober 3 10.55 z.s.m. z.s.m. 

Zondag 4 oktober 2 9.55 z.s.m.  

 
5.2 Wanneer er een lang uitstel is geweest en wanneer meer dan één wedstrijd gehouden zullen 

worden op dezelfde dag, moet het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd en elke volgende 

wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk is, worden gegeven. Om deelnemers te waarschuwen dat 

een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een oranje vlag worden getoond met één 

geluidssein ten minste vijf minuten voordat het waarschuwingssein wordt getoond. LET OP: DE 

STARTVOLGORDE VAN DE KLASSEN IS NIET NOODZAKELIJK DEZELFDE ALS VAN DE EERSTE START. ZO SNEL 

ALS MOGELIJK ZAL ,WANNEER EEN KLASSE IS GEFINISHED, DE VOLGENDE WEDSTRIJD VAN DIE KLASSE 

WORDEN GESTART. 

5.3 Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 13:25 

uur. 

 

6 KLASSENVLAGGEN, STARTVOLGORDE EN TE VAREN BAAN 

Klasse Start volgorde Klassenvlag Baan 

ORC 1 1 T Lang 

ORC 2 2 G Lang 

ORC 3 3 K Lang 

ORC 4 4 W Kort 

 
De klassenvlag dient in de achterstag te worden gevoerd. 

 

7 WEDSTRIJDGEBIED 

7.1 Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied. 

 

8 DE BANEN 

8.1 De tekeningen in Aanhangsel A tonen de banen, de volgorde waarin de merktekens moeten 

worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden. 

8.2 De start- en finishlijn mogen tijdens de wedstrijd niet worden doorkruist anders dan om te 

starten en te finishen.  

8.3 Niet later dan het waarschuwingssein zal het wedstrijdcomité de kompaskoers van het eerste 

rak bij benadering aangeven. 

8.4 De lengte van de baan zal ongeveer 60 minuten zijn. 



 
 

 

8.5 Voor of gelijk met het waarschuwingssein zal op het startschip een zwart bord met witte letter 

L,M of H worden getoond. Deze letter geeft de tijdens de te starten wedstrijd de te gebruiken Triple 

Number Handicap aan. 

 

9 MERKTEKENS 

9.1 Merktekens 1, 2, 4 en 5 zijn Oranje cilindervormige boeien, merktekens 3 en 6 zijn Gele 

cilindervormige boeien. 

9.2 De start merktekens zijn 2 oranje vlaggen. 

9.3 De finish merktekens zijn 2 blauwe vlaggen. 

9.4 Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van de ZV Workum/Westergo. 

 

10 DE START 

10.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5 minuten 

voor het startsein. 10 minuten voor de start en 5 minuten voor het waarschuwingssein, zal een 

oranje vlag worden gehesen met een waarschuwingssein. 

10.2 Alvorens te starten dient vóór de eerste wedstrijd van de dag ieder schip zich direct na 

aankomst in het wedstrijdgebied, te melden tussen het startschip en een staak met groene vlag aan 

stuurboordzijde achter van het startschip. 

10.3 De startlijn zal liggen tussen een joon met een oranje vlag aan bakboord van de startlijn en 

een oranje vlag in de mast van het de RC boot aan stuurboordzijde van de startlijn. Nabij de RC 

boot aan de stuurboordzijde van de startlijn kan zich een joon met een rode vlag bevinden. 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 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt 

Regel A4 

 

11 WIJZIGING VAN DE BAAN TIJDENS DE WEDSTRIJD 

11.1 Om het volgende rak te wijzigen zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken leggen (blauwe 

boei) (of de finishlijn verplaatsen) en, zo snel als praktisch mogelijk is het oorspronkelijke 

merkteken verwijderen. De wijziging zal worden aangegeven vóór de eerste boot aan het rak 

begonnen is, hoewel het nieuwe merkteken mogelijk nog niet op zijn plaats ligt. Wanneer bij een 

volgende wijziging een nieuw merkteken wordt vervangen, zal het worden vervangen door het 

oorspronkelijke merkteken. 

 

12 DE FINISH 

12.1 De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag op de RC boot aan bakboordzijde en een joon 

met een blauwe vlag aan stuurboordzijde komend uit de richting van het laatste merkteken. 

 

13 TIJDSLIMIETEN 

13.1 Indien de eerste boot van een klasse niet binnen 25 minuten het 1ste merkteken van de baan 

van zijn klasse heeft gepasseerd, zal de wedstrijd worden afgebroken. 



 
 

 

13.2 Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is 

gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt A4.1 

 

14 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 

14.1 Een protest moet meteen na de finish gemeld worden bij het start/finishschip. Dit is een 

aanvulling op regel 61.1 

14.2 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten moeten daar worden 

ingeleverd binnen de protesttijd limiet. 

14.3 Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 30 minuten nadat het startschip in de haven is 

afgemeerd. Het einde van de protesttijd zal worden aangegeven door het strijken van de 

verenigingsvlag op het startschip. Dezelfde protesttijd limiet is van toepassing op alle protesten van 

het wedstrijdcomité en protestcomité betreffende incidenten die zij waarnemen in het 

wedstrijdgebied en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt regels 61.3 en 62.2. 

14.4 Mededelingen zullen worden getoond binnen 20 minuten na de protesttijd limiet om 

deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als 

getuigen. Verhoren worden gehouden in de jurykamer, in de bovenzaal van de Sailors Inn. 

14.5 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen op het 

officiële mededelingenbord worden getoond om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 

61.1(b). 

14.6 Op de laatste dag van een evenement moet een verzoek om heropening worden ingediend: 

14.6.1 binnen de protesttijd limiet als de partij die heropening vraagt de vorige dag op de hoogte 

was van de beslissing; 

14.6.2 niet later dan 30 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de hoogte was 

gebracht van de beslissing op die dag. Dit wijzigt regel 66. 

 

15 SCOREN 

15.1 De seriescore van een boot is de optelsom van zijn wedstrijdscores, zonder aftrek van zijn 

slechtste score. Dit wijzigt RvW A2. 

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

 

16 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

16.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de 

hoogte brengen via kanaal 72 of telefonisch 06 55 38 09 49. 

 

17 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 

17.1 Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van het wedstrijdcomité. 

 



 
 

 

18 UITRUSTING- EN METINGCONTRLES 

18.1 Een boot of uitrusting kan 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. 

 

19 OFFICIËLE BOTEN 

19.1 Officiële boten zullen kenbaar zijn aan een vlag met de letters RC. 

 

20 HULPSCHEPEN 

20.1 Teamleiders, coaches en andere hulpkrachten moeten buiten de gebieden waar boten 

wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle 

boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken 

geeft. 

 

21 BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 

21.1 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 

wedstrijdcomité. 

 

22 RADIOCOMMUNICATIE 

22.1 De wedstrijdleiding kan mededelingen doen omtrent een individuele terugroep, algemene 

terugroep en aanpassingen van de koers op VHF 72. Het niet uitzenden van enig bericht of het niet 

tijdig uitzenden zal geen grond zijn voor een verzoek om verhaal. Dit wijzigt regel 61.1 (a) RvW. 

22.2 Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden, noch radiosignalen 

ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen. Dit geldt ook voor 

mobiele telefoons. 

 

23 PRIJZEN 

23.1 Prijzen zullen worden gegeven aan afhankelijk van het aantal deelnemende boten. 

 

24 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

24.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risicodeel 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. 

 

25 VERZEKERING 

25.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimum bedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. 



 
 

 

AANHANGSEL A 

 

Korte baan 

 

 

 

Volgorde van de merktekens: 

START – 4 – 5 – 6 – 4 – 5 – 6 – FINISH 

LET OP: DE STARTLIJN EN FINISHLIJN MOGEN TIJDENS DE WEDSTRIJD NIET WORDEN 

DOORKRUIST ANDERS DAN OM TE STARTEN OF THE FINISHEN 

 



 
 

 

Lange baan 

 

 

Volgorde van de merktekens: 

START – 1 – 2 – 3 - 1 – 2 – 3 – FINISH 

LET OP: DE STARTLIJN EN FINISHLIJN MOGEN TIJDENS DE WEDSTRIJD NIET WORDEN 

DOORKRUIST ANDERS DAN OM TE STARTEN OF THE FINISHEN 



 
 

 

AANHANGSEL B 

 

Wedstrijdgebied: 

 


