Lokale Wedstrijdbepalingen
voor het
Vrijbuiterweekend
georganiseerd door GWV de Vrijbuiter
2 en 3 juli 2022
op de Loosdrechtse Plassen
______________________________________________________________________________________
[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd.
[SP] geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een standaard straf mag opleggen, dit
wijzigt art 61.1 b
1.

REGELS

1.1

Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(RvW 2021-2024).

1.2

De aankondiging, de banenkaart alsmede het startrooster maken deel uit van deze
wedstrijdbepalingen.

1.2

Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van de
Nederlandse Overheid. Zie voor de regels:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

2

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 9.00 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.

3

COMMUNICATIE MET DEELNEMERS

3.1

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is
geplaatst nabij het informatiekantoor.

3.2

Er kan gebruik gemaakt worden van een informatie WhatsApp nummer: 0627140097

3.3

Deelnemers die bij inschrijving hun mobiele telefoonnummer hebben opgegeven en het Vrijbuiter
mobiele nummer in hun telefoon hebben opgeslagen kunnen informatie van het Wedstrijdcomité
ontvangen. Dit zijn uitsluitend informatieve berichten, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

4

[DP] GEDRAGSCODE

4.1

Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan redelijke verzoeken van race
officials.

4.2

Deelnemers en ondersteunende personen moeten alle uitrusting van de organiserende autoriteit
met zorg, zeemanschap behandelen, in overeenstemming met alle gebruiksinstructies en zonder de
functionaliteit ervan te verstoren.

5.

SEINEN OP DE WAL

5.1

Seinen op de wal zullen worden getoond in de vlaggenmast van de Starttoren.

5.2

Wanneer vlag OW
getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan
30 minuten' in wedstrijdsein OW.
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6

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1

Data van de wedstrijden:
Datum
2 juli
3 juli

klasse
alle
alle

wedstrijden
2
wedstrijden
2
wedstrijden

6.2

De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is 09:55

6.3

Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal de oranje
vlag van de startlijn met één geluidssein worden getoond ten minste vijf minuten voordat het
waarschuwingssein wordt getoond.

6.4

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16:00.

7

KLASSENVLAGGEN

7.1

Klassenvlaggen zullen worden aangegeven op het startrooster. Het startrooster zal op het
mededelingenbord worden bekend gemaakt. Tevens kan het geplaatst worden op de website
www.gwvdevrijbuiter.nl onder Vrijbuiterweekend.

8

WEDSTRIJDGEBIED

8.1

Het wedstrijdgebied bevat de Loosdrechtse plassen 1 t/m 5.

9

BANEN

9.1

De banenkaart wordt verstrekt bij aanmelding en is te downloaden van de website.

9.2

Niet later dan het voorbereidingssein wordt op het startschip de te zeilen baan en de kleur
aangegeven van de eerste te ronden boei (aangegeven als boei “A” op de banenkaart).

9.3

De baan zal worden aangegeven op een wit bord met zwarte letters.

10

MERKTEKENS

10.1

De merktekens van de baan zijn omschreven op de banen- en plassenkaart. De merktekens zijn
oranje gekleurde driehoekige boeien en dienen in de aangegeven volgorde en zijde gerond te
worden.

10.2

De eerste te ronden boei “A” is een groene of oranje cilindervormige opblaasbare boei.

10.3

De startlijn is tussen een oranje vlag op het startschip en een oranje vlag aan een drijfbaken aan
bakboordzijde. Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag.

11

HINDERNISSEN

11.1

[SP]Na reglementair te zijn gestart is de startlijn een hindernis.

11.2

[SP] Na reglementair te zijn gefinisht is de finishlijn alsmede het gebied tussen het uiteinde van de
finishlijn en het contra finishschip een hindernis.
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12

DE START

12.1

Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het
startsein.

12.2

Het wedstrijdcomité mag een merkteken van de startlijn tot 3 minuten voor de start verplaatsen. Dit
wijzigt regel 27.2 RvW

12.3

[DP] Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden,
gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.

12.4

In afwijking van regel 29.2 (RvW) wordt de Eerste Vervangwimpel (EV) 1 minuut na het tonen weer
weggenomen met 1 geluidsignaal en wordt tegelijkertijd het voorbereidingssein voor een nieuwe
start voor de teruggeroepen klasse getoond. De startvolgorde wordt niet gewijzigd door een
algemene terugroep.

13

WIJZIGEN VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

13.1

Indien bij een merkteken door een vaartuig van het wedstrijdcomité de seinvlag “T”
wordt
getoond met herhaalde geluidsseinen, dienen de deelnemers rechtstreeks vanaf dat merkteken, dat
aan de voorgeschreven zijde voorbijgevaren dient te worden, naar plassenboei 3(BB) te varen om
vervolgens naar de finishlijn te varen om te finishen.

14

DE FINISH

14.1

De finishlijn is tussen een blauwe vlag op de plas en een blauwe vlag in de nabijheid van de
starttoren.

15

VERHOORAANVRAGEN

15.1

Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 45 minuten nadat de laatste boot uit zijn startgroep is
gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen
wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is. De tijd zal getoond worden op
het officiële mededelingen bord.

15.2

Verhoor aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor.

15.3

Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op
de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren
worden in de protestkamer gehouden, die ligt boven het informatiekantoor, beginnend op de
aangekondigde tijd.

16

OFFICIËLE BOTEN

16.1

Officiële boten zullen als volgt: aan een witte vlag met groene “V6” herkenbaar zijn.

17

AFVAL AFGIFTE

17.1

Afval kan worden afgegeven aan officiële boten.
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