LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN (versie 1.0)
OLDENSAIL zaterdag 30 juni 2018
Georganiseerd door OLDENSAIL in samenwerking met WaterSportvereniging Heeg
1. De van toepassing zijnde bepalingen.
Op de wedstrijden zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020* (RvW), de
Bepalingen van het Watersportverbond, Appendix S (SWB: Standaard Wedstrijd Bepalingen)
en Appendix T (Arbitrage).
* Het boekje Regels voor Wedstrijdzeilen is een uitgave van World Sailing en bevat de
standaard regels en bepalingen en de genoemde Appendices.
2. De locatie van het Wedstrijdcentrum
Het wedstrijdcentrum is bij: Stayokay/It Beaken, It Eilan 65, 8621 CT te Heeg
De openingstijd is op zaterdag 30 juni 2018 van 8.30 tot 11.00, tijdens het Palaver en direct
na de wedstrijd.
3. Palaver en wedstrijdschema
08:30 – 11:00 uur
inschrijven
11:30 – 12:00 uur
palaver
13:30 uur
vertrek naar het Heegermeer
14:00 uur
start wedstrijd “wedstrijdklasse”;
klassenbord A
14:10 uur
start wedstrijd “recreatieklasse”;
klassenbord B
16:00 uur
einde wedstrijd en terug naar Stayokay/It Beaken
18:00 – 18:30 uur
Prijsuitreiking Stayokay/It Beaken
4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen.
a) Boten die er niet in slagen om de finish te bereiken binnen 60 minuten na de finish van
de eerste boot in hun klasse krijgen de score “DNF” (Did Not Finish). Dit regel 12 SWB.
b) De boten uit de wedstrijdklasse zullen herkenbaar zijn aan een “lint” dat het einde van de
gaffel bevestigd dient te worden.
c) Indien er een buitenboordmotor aanwezig is op de valk moet deze tijdens de gehele (!)
wedstrijd (inclusief de eerste 15 min. vóór de start) met de ‘staart’ in het water hangen
(dus niet omhoog geklapt!). Dit i.v.m. met gevaarlijke uitstekende delen (schroef!) die
flinke materiele en lichamelijke schade kunnen toe brengen.
d) Teams bestaan uit tenminste 2 (maar maximaal 5) personen, die zich tijdens de gehele
wedstrijd aan boord van het schip moeten bevinden.
e) Er wordt gevaren met een standaard polyestervalk met standaard kiel. Het is niet
toegestaan extra uitrusting en of materialen mee aan boord te nemen of te gebruiken. Er
mogen geen extra zeilen worden gezet anders dan het standaard grootzeil en voorzeil.
f) Bij het aanroepen van “Protest” is het tonen van een protestvlag niet nodig. Dit wijzigt
RvW 61.1.
g) Protesten welke niet tijdens de wedstrijd worden opgelost kunnen na de wedstrijd
worden behandeld middels arbitrage, dit wijzigt RvW Deel 5 en SWB regel 13.
h) Wanneer vlag Y
wordt getoond aan de wal is regel 40.1 (het dragen van
voldoende persoonlijk drijfvermogen) van toepassing zolang een deelnemende boot zich
op het water bevindt. Dit wijzigt de inleiding van RvW Deel 4.
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i)

Verplicht reven van het grootzeil:
Wanneer op het startschip de volgende wimpels worden gehesen, gevolgd door een lang
hoornsignaal zijn alle boten verplicht om een 1e of een 2e rif te zetten in het grootzeil.
Tijdens de wedstrijd mag het rif niet worden verwijderd.
- cijferwimpel 1:

1 rif in het grootzeil

+

- cijferwimpel 2:

2 reven in het grootzeil

+

5. Prijzen.
De prijzen worden door de stichting Oldensail beschikbaar gesteld en uitgereikt.
6. Wedstrijdgebied.
Het wedstrijdgebied is omschreven in bijlage A.
7. De baan.
De baan en merktekens zijn omschreven in bijlage B.
8. 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.
9. Verzekering.
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
10. Weersomstandigheden.

In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (windkracht 6 of meer, mede afhankelijk
van de windrichting), kan besloten worden de wedstrijd te vervroegen, uit te stellen of af te
gelasten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding van de WSH.
11. Naam beeld en portretrecht.

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en
de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun
eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van
hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementlocatie zijn
gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.
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Bijlage A

Het Wedstrijdgebied

A1

Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Heegermeer ten zuiden van de betonde
vaargeul (Johan Frisokanaal) zoals op onderstaande kaart is aangegeven.

A2

Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden
in de betonde vaargeul door het Heegermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar
gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de
Definities RvW.

A3

Bij het passeren van de vaargeul moeten aanwijzingen van comité- en begeleidingsboten
strikt worden opgevolgd.
StayOkay
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Bijlage B
B1

Baan, merktekens en startschema

Merktekens van de baan zijn als volgt:
- Boeien A, B, C en D zijn gele cilindrische boeien (MET SPONSORMERK)
- Boei 1 is een oranje ronde boei met cijfer 1
- START- EN FINISH merktekens zijn smalle gele cilindrische boeien

Boei A

Boei B

Boei C

B2

De baan wordt in onderstaande tekening schematisch weergegeven

B3

Startschema

Klasse
WEDSTRIJD

klassenbord
A

RECREATIE

B

Boei D

Baan
merktekens
OUTER LOOP start – A – B – C – B – C – D – finish
INNER LOOP

4

start – A – 1 – D – A – B – C – D – finish

Bijlage C

Startprocedure

C1.

De startseinen worden als volgt gegeven:
(deze procedure wordt 2 x herhaald; te beginnen met de wedstrijdklasse A en daarna
recreatieklasse B)

Attentiesein (10 minuten sein)
10 minuten voor de eerste start wordt een oranje vlag gehesen en
één geluidssignaal gegeven.

+

Waarschuwingssein (5 minuten sein)
5 minuten voor de start wordt de klassenvlag “W” gehesen en
één geluidssignaal gegeven. Gelijk met deze vlag zal het klasse
bord getoond worden.

+

Voorbereidingssein (4 minuten sein)
4 minuten voor de start wordt vlag “P” of “U” gehesen en wordt
één geluidssignaal gegeven

+

Eén minuutsein (1 minuut sein)

+

1 minuut voor de start wordt vlag “P” of “U” gestreken en wordt
één geluidssignaal gegeven.

Startsein

+

Het startsein is het strijken van klassenvlag “W”, waarbij één
geluidssignaal wordt gegeven.

Algemene terugroep:
Algemene terugroep betekent
dat er te vroeg is gestart en alle
boten moeten zo snel mogelijk
weer achter de startlijn gaan
zodat er opnieuw kan worden
gestart.

+ 2x
+ 1x

Individuele terugroep:
Boten die over de startlijn zijn
dienen opnieuw te starten. Dit is
een eigen verantwoordelijkheid
van de schipper.

+ 1x

Indien te vroeg gestarte schepen niet opnieuw starten wordt score OCS toegekend (On Course Side) en
worden zij niet gefinisht. Na 4 minuten na het startsein of zodra alle te vroeg gestarte schepen opnieuw
zijn gestart, wordt de vlag weggehaald.
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Bijlage D

De finish en overige seinen

D1.
de Finish
Er is een finish getekend in de baan, hetgeen betekent dat als de baan volledig is gevaren er bij het
start/finishschip wordt gefinisht. Echter als de wedstrijd te lang gaat duren, behoudt het
wedstrijdcomité zich het recht voor bij ieder gewenste boei de wedstrijden af te korten

Reguliere finish:
Blauwe vlag

Afkorten.
Vlag S + 2 x hoornsignaal

+ 2x
D2.

Overige seinen

Uitstel:
Als de uitstelvlag (vlag OW) wordt
gehesen is het zaak dat u in de
buurt van het startschip blijft.
Nadat de uitstelvlag wordt
gestreken wordt na 1 minuut met
de startprocedure aangevangen.

+ 2x

+ 1x

Zwemvest verplicht:
Als de Y-vlag is gehesen moet
iedereen zijn zwemvest verplicht
dragen.

Geen signaal
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