
           Aankondiging voor de WoensdagAvondWedstrijden 2022 
georganiseerd door GWV De Vrijbuiter 

Aankondiging WAW 2022  versie 2022-04-08 

1. DE REGELS 
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW 2021-2024), de 
klassenvoorschriften van de deelnemende klassen en deze Aankondiging. 
2. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

 De wedstrijd is uitgeschreven voor open boten en kajuitzeiljachten. Er zullen 5 startgroepen zijn: 
1ste groep: 2/3-mans open boten 
2de groep: open 1-mans boten (geen Solo) 
3de groep: Solo’s 
4de groep: Kajuitzeiljachten 
5de groep: 12’ voetsjollen 

 De inschrijving staat open voor de leden van de GWV De Vrijbuiter, de KWVL en HWH. 
 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven  via de website: www.gwvdevrijbuiter.nl 
 Het vereiste inschrijfgeld voor de gehele serie is voor alle klassen: €20 per boot 
 Iedere deelnemer kan worden opgeroepen om rescue- of torendienst te doen om de serie mogelijk te blijven maken (zie 

ook 8.4). 
3. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 

 Data van de wedstrijden: 27 april tot en met 21 september m.u.v. 4 mei. Gedurende de vakantieperiode van 27 juli tot en 
met 10 augustus zijn er geen wedstrijden. Er zijn 18 wedstrijden geprogrammeerd. 

 De tijd voor het waarschuwingssein voor de 1e klasse is:18.55 uur en vanaf 7 september tot en met 21 september:18.10 
uur 

 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 19.00 uur. 
4. CONTROLES 
[DP] Er kunnen gedurende de serie controles op uitrusting w.o. zwemvesten, zeilnummers en SW-factor worden uitgevoerd.  
5. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 15 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 op de 1ste , 2de en 3de plas.Er wordt gebruik gemaakt van 
een banenkaart. Deze banenkaart wijkt af van die van 2021! 
8. SCOREN 

 De uitslagen voor alle type Lasers, RS Aero’s, waarbij voor de laatste geldt dat er met de uitslagverwerking alleen 
rekening wordt gehouden met het type waarmee is ingeschreven worden berekend met de SW-cijfers versie 2022. Deze 
zullen bij de Wedstrijdbepalingen worden gevoegd.  

 De uitslagen voor alle overige open boten, waarvan bij aanvang van de series er zich meer dan 5 inschrijvers hebben 
aangemeld vindt plaats volgens Appendix A, (RvW). De uitslagen voor de overige open boten en de kajuitboten worden 
berekend met de SW-cijfers versie 2022. 

 In afwijking van A 4.2 krijgt een boot 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. 

 5 voltooide wedstrijden zijn nodig voor een geldige serie. Indien 6 wedstrijden zijn voltooid, wordt het slechtste resultaat 
afgetrokken. Indien 7 t/m 12 wedstrijden zijn voltooid, dan wordt het resultaat van de slechtste 3 wedstrijden 
afgetrokken. Indien er 13 of meer wedstrijden zijn voltooid, wordt het resultaat van de slechtste 5 wedstrijden 
afgetrokken. Dit wijzigt regel A2 (Appendix A, RvW). 

 [DP] Deelnemers die op een avond als comitélid in functie zijn, met een maximum van 2 keer over de gehele serie, 
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 

 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 

 Naast de prijzen per klasse en de bestaande wisselprijzen worden er bij voldoende deelname per 2022 wisselprijzen 
uitgereikt voor: Randmeer, Valk, Solo, Finnjol, Laser, 12’ jol, Vrijheid. 

 De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag: 21 september na afloop van de wedstrijd met voor dit jaar vanwege het 
100-jarig bestaan met speciale prijzen.  

11. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, z 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.nl 
 
[DP] in een regel betekent dat een straf voor een overtreding van de regel mag, naar goeddunken van het protestcomité, minder 
zijn dan uitsluiting.  

======= 


