Aankondiging voor de WoensdagAvondWedstrijden 2019
Georganiseerd door GWV De Vrijbuiter

1. DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(RvW), de bepalingen van het Watersportverbond, de klassenvoorschriften van de deelnemende
klassen, deze Aankondiging en Wedstrijdbepalingen.
2. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
2.1. De wedstrijd is uitgeschreven voor alle typen open boten behorende tot de erkende
eenheidsklassen, kajuitzeiljachten (klasse 3) en als aparte open botenklasse:12' jollen (klasse 4).
Bij de open boten zal er een splitsing gemaakt worden tussen 2 of 3 mans boten (klasse 1) en
eenmansboten (klasse 2)
2.2 De inschrijving staat open voor de leden van de GWV De Vrijbuiter en haar zusterverenigingen.
2.3 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 1 mei 2019 via de website:
www.gwvdevrijbuiter.nl
2.4 Het vereiste inschrijfgeld is voor alle klassen: €17,50.
2.5. Iedere deelnemer kan worden opgeroepen om rescue- of torendienst te doen om de serie
mogelijk te blijven maken (zie ook 8.7).
3. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
3.1. Data van de wedstrijden:
1 mei tot en met 25 september; met een onderbreking gedurende de zomervakantie: geen
wedstrijden op 24 juli t/m 14 augustus.
3.2. Aantal wedstrijden:
Er zijn 18 wedstrijden geprogrammeerd.
3.3. De tijd voor het waarschuwingssein voor de 1e klasse is:18.55 uur en vanaf 11 september tot en
met 25 september:18.10 uur
3.4. Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 19.30 uur.
4. METING EN CONTROLES
Er kunnen gedurende de serie controles op uitrusting w.o. zwemvesten, zeilnummers en SW-factor
worden uitgevoerd.
5. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf medio april of eerder op: www.gwvdevrijbuiter.nl
6. LOCATIE
Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:
Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht.
7. BANEN
De merktekens van de baan zijn de vaste oranje boeien van Loosdrecht.
Let op: De plaats van sommige van de boeien is gewijzigd.
Bij de wedstrijdbepalingen zal een kaart met de gewijzigde plaats van de boeien worden opgenomen.
8. SCOREN
8.1. De uitslagen voor de open boten en de kajuitboten worden berekend met de SW cijfers versie
2019. Deze zullen bij de Wedstrijdbepalingen worden gevoegd.
8.2. De Oostenrijkse puntentelling is van toepassing. Dit wijzigt regel 90.3 (RvW). De score wordt
berekend volgens de formule: P = 101 + 1000 log A – 1000 log N. P is het aantal punten wat
men kan behalen. A het aantal deelnemers per wedstrijd, N de positie in de einduitslag van de
wedstrijd.(N=1 betekent 1e plaats, N=2 2e plaats etc.).
8.3. Eindigt een boot als laatste in de uitslag van de wedstrijd dan krijgt het 101 punten. Deelnemers
die niet meedoen (DNC) krijgen 0 punten.
8.4. Bij de kajuitboten worden de uitslagen tevens aangepast met de VTCF. (= Vrijbuiter Tijd Correctie
Factor). Initieel is dit getal gebaseerd op de officieel vastgelegde SW cijfers versie 2019. Elke
wedstrijd treedt er een correctie in werking, afhankelijk van de plaats op de uitslagenlijst. De
maximumcorrectie is 1,0 voor nummer 1 en -1,0 voor de laatste plaats van de gefinishte jachten.
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Alle anderen worden naar rato van hun plaatsnummer van de gefinishte jachten gecorrigeerd. Na
verloop van tijd zal blijken dat een ieder uitkomt op een handicap voor de
woensdagavondwedstrijden die het beste bij zijn/haar boot behoort.
8.5. De uitslagen voor de 12' jollen vindt plaats volgens Appendix A, RvW. In afwijking van A4.2 krijgt
een jol die niet startte, niet finishte, zich terugtrok of werd uitgesloten als score de punten van
een finishplaats die één meer is dan het aantal boten dat heeft deelgenomen aan de onderhavige
wedstrijd.
8.6. Vijf voltooide wedstrijden zijn nodig voor een geldige serie. Indien 6 t/m 9 wedstrijden zijn
voltooid, wordt het slechtste resultaat afgetrokken. Indien 10 t/m 15 wedstrijden zijn voltooid,
dan wordt het resultaat van de slechtste drie wedstrijden afgetrokken. Indien er 16 of meer
wedstrijden zijn voltooid, wordt het resultaat van de slechtste vijf wedstrijden afgetrokken. Dit
wijzigt regel A2 (Appendix A, RvW).
8.7. Deelnemers die op een avond als comitélid in functie zijn, krijgen het resultaat toebedeeld zijnde
het rekenkundig gemiddelde (de som van de punten behaald door de deelnemer in de door
hem/haar gezeilde wedstrijden, gedeeld door het door hem/haar aantal gezeilde wedstrijden) na
aftrek. In de uitslagen wordt dit in eerste instantie aangegeven als "tba" (to be appointed),
waarbij aan het einde van de wedstrijdserie dit rekenkundige gemiddelde wordt bepaald.
9. OFFICIËLE BOTEN
Officiële boten zijn herkenbaar aan een paarse vlag met een witte R of een witte vlag met een groene
V6 aanduiding .
10.PRIJZEN
10.1. Prijzen worden per klasse als volgt vastgesteld:
1 - 8 boten
1 prijs
9 - 13 boten
2 prijzen
14 - 18 boten
3 prijzen
19 - 24 boten
4 prijzen
25 - of meer boten 5 prijzen
10.2. Naast de prijzen per klasse en de bestaande wisselprijzen worden er bij voldoende deelname per
2019 wisselprijzen uitgereikt voor: Randmeer, Valk, Solo, Finnjol, Laser, 12’ jol, Vrijheid.
10.3. De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag: 25 september na afloop van de wedstrijd.
11.AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW Deel 1 regel 4. 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.
12.VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag
van € 1.500.000 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.
13.OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met het volgende e-mail adres:
waw.gwvdevrijbuiter@gmail.com.
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