WAW-wedstrijdbepalingen 2017 GWV De Vrijbuiter
LET OP: WESTRIJDDOCUMENTEN WORDEN NIET OP PAPIER VERSTREKT
1.

REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
zoals uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet lid zijn een vereniging of andere
organisatie aangesloten bij het Watersportverbond en voorzien zijn van de vereiste licentie.

2.

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
Mededelingen aan deelnemers zullen door middel van e-mail worden verstrekt via het officiële emailadres van de WAW-wedstrijden: waw.gwvdevrijbuiter@gmail.com

3.

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
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.

4.

SEINEN OP DE WAL
Seinen op de wal zullen worden getoond op de mast bevestigd aan de starttoren van GWV De Vrijbuiter.
Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut' vervangen door 'niet minder dan 30
minuten' in wedstrijdsein OW.
Wanneer vlag Y wordt getoond aan de wal is regel 40 van toepassing zolang de boot zich op het water
bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4.

5.

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

5.1. Vanaf 26 april tot en met 6 september elke woensdagavond, (met een onderbreking gedurende de
zomervakantie: geen wedstrijden op 19 juli t/m 16 augustus):
Waarschuwingssignaal open boten 2 of 3 mans, cijferbord 1: 18.55 uur, startsein 19.00 uur en tevens:
Waarschuwingssignaal open boten 1 mans, cijferbord 2: 19.00 uur, startsein 19.05 uur en tevens:
Waarschuwingssignaal kajuitboten, cijferbord 3: startsein 19.10 uur en tevens:
Waarschuwingssignaal 12 voets jollen, cijferbord 4: startsein 19.15 uur.
5.2. Vanaf 13 september tot en met 4 oktober worden er ook nog WAW verzeild, alleen rekening houdend
met de invallende duisternis zullen de starttijden anders zijn: (eerst zeilen dan eten)
Waarschuwingssignaal open boten 2 of 3 mans, cijferbord 1: 18.10 uur, startsein 18.15 uur en tevens:
Waarschuwingssignaal open boten 1 mans, cijferbord 2: 18.15 uur, startsein 18.20 uur en tevens:
Waarschuwingssignaal kajuitboten, cijferbord 3: 18.20 uur, startsein 18.25 uur en tevens:
Waarschuwingssignaal 12 voets jollen, cijferbord 4: 18.25 startsein 18.30 uur.
5.3. Voor de gehele serie geldt dat, mochten er van een bepaalde klasse te weinig deelnemers zijn, dan heeft
het wedstrijdcomité de mogelijkheid om starts samen te voegen.
5.4. De prijsuitreiking zal op de laatste wedstrijddag na afloop van de wedstrijden plaatsvinden
6.

KLASSEN AANDUIDING
De Klassen aanduiding is respectievelijk het cijferbord 1, 2, 3 en 4 welke zichtbaar zal zijn op de
starttoren.

7.

BAAN

7.1. De te zeilen baan voor elke klasse wordt voor het waarschuwingssignaal van de 1e klasse bekend
gemaakt op een bord aan de starttoren. Het bord is onderverdeeld in een drietal rijen van bovenaf:
De rij met aanduiding “1”: de baanaanduiding voor de openbotenklasse (voor zowel de 2/3 en 1
mans dezelfde baan)
De rij met aanduiding “2”: de baanaanduiding voor de kajuitbotenklasse
De rij met aanduiding “3”: de baanaanduiding voor de 12 voets jollen klasse
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7.2. De te zeilen baan wordt aangegeven door het tonen van rode of groene bordjes waarop in wit de
boeinummers zijn te zien welke in de aangegeven volgorde gerond dienen te worden.
7.3. Rode bordjes is de boei bakboord ronden. Groene bordjes is de boei stuurboord ronden
7.4. Voor het ronden van het eiland Robinson Crusoë zal een bordje met de letter “RC” in wit kunnen worden
getoond, welke eveneens door middel van de kleur rood of groen respectievelijk over bakboord of
stuurboord gerond dient te worden.
7.5. De volgorde is van links naar rechts waarbij de aanduiding van start en finish niet is opgenomen.
7.6. Er wordt gestreefd naar wedstrijden van ongeveer 1 tot 1½ uur.
8.

MERKTEKENS

8.1. De merktekens van de baan zijn de vaste oranje boeien van Loosdrecht en RC (= Robinson Crusoë).
8.2. De merktekens van de startlijn en de finishlijn hebben een oranje vlag.
9.

START

9.1. Er wordt gestart vanaf de starttoren van de GWV de Vrijbuiter.
9.2. In afwijking van regel 26 zal de startprocedure gebruik maken van, tegelijkertijd met het
waarschuwingssein, vijf brandende lampsignalen, welke per minuut een voor een uitgaan, zodat bij het
startsein alle lampen gedoofd zijn. In geval van stroomstoring kan worden teruggevallen op regel 26.
9.3. Bij een Individuele terugroep; in afwijking van Regel 29.1 RvW zal vlag 'X' getoond worden gedurende
maximaal 2 minuten).
9.4. Bij een algemene terugroep zal vlag ‘EV’ worden getoond met twee geluidsignalen volgens 29.2 RvW of
zal in afwijking van 29.2 RvW de algemene terugroep mondeling worden omgeroepen. Bij een algemene
terugroep geldt in afwijking van 29.2 RvW de verkorte procedure. Dit betekent dat de nieuwe start vijf
minuten is na de valse start.
9.5. Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden.
9.6. Een boot die later start dan 5 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt regel
A4 en A5.
10. COMITÉSCHEPEN
Rescueboten zijn comitéschepen.
11. FINISH
De finishlijn zal liggen tussen de merktekens van de finishlijn nabij de Starttoren. Een jacht mag
uitsluitend over de finishlijn varen om te finishen. Tijdens de wedstrijd geldt deze lijn als een hindernis.
Na het beëindigen van de wedstrijd mag een jacht niet meer door de finishlijn varen.
12. AFKORTEN VAN DE BAAN
12.1. De baan kan op twee manieren worden afgekort, namelijk volgens RvW32.1 en 32.2 en door het tonen
van vlag “S” en fluitsignalen op de Starttoren. In dat geval dient boei 4 bakboord te worden gerond en
moet er gefinisht worden bij de starttoren op de normale wijze.
12.2. Als er bij vlag “S” tevens cijferborden worden getoond, dan geldt de afkorting voor de betreffende
klasse. Goed opletten bij ronden van boei 4 of de afkortingsvlag getoond wordt!
13. TIJDSLIMIET
De tijdslimiet bedraagt 30 minuten of langer.
14. PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
14.1. Protestformulieren zijn verkrijgbaar op de starttoren van de vereniging. Protesten moeten worden
ingeleverd in het clubgebouw binnen de limiet, die van toepassing is.
Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 45 minuten nadat de laatste boot van haar klasse gefinisht is 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.
14.2. Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijd limiet om deelnemers op de
hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen.
14.3. Verhoren worden gehouden in de kamer, gelegen op de 1ste verdieping.
14.4. Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of de jury zullen worden getoond of gemaild om
boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b).
14.5. Overtreding van de bepalingen 11.3, 18, 21, 23, 24, 25, 26 en 27 zullen geen grond voor een protest
zijn door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a) Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan
uitsluiting als de jury dat beslist.
Op de laatst geplande wedstrijddag moet een verzoek om heropening worden ingediend binnen de
protesttijd limiet als de partij die het verzoek indient de vorige dag op de hoogte was van de beslissing;
(b) niet later dan 30 minuten nadat de partij die het verzoek indient op de hoogte was gebracht van de
beslissing op die dag. Dit wijzigt regel 66.
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14.6. Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een beslissing van de
jury worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is getoond. Dit wijzigt regel 62.2.
Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de beslissing
mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt regel 65.2.
Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de protesttijdslimiet,
of binnen 24 uur na de publicatie als dit later is, worden ingeleverd. De protesttijdslimiet bij afwijzing
van het verzoek is 24 uur nadat de boot is geïnformeerd over de afwijzing. Dit wijzigt regel 62.2.
14.7. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat voor deze wedstrijdserie regel 42 (Voortbeweging) van
toepassing is. Overtreding van deze regel kan voor het wedstrijdcomité reden zijn om de boot te
diskwalificeren. Als mogelijk alternatief kan besloten worden, afhankelijk van de lijst van inschrijvende
boten, voor die schepen welke menen deze woensdag avondwedstrijden als trainingssessie te ondergaan
een gewijzigde SW factor toe te kennen waarbij de wijze zoals omschreven in regel 42 zich voor te
bewegen, wordt toegestaan, boven een windsnelheid van 10m/s. Dit in overleg en met toestemming van
de wedstrijdleiding. Voor aanvang van de wedstrijden wordt deze mogelijke uitzondering nader kenbaar
gemaakt.
15. GEZEILDE TIJD EN GECORRIGEERDE TIJD
15.1. Bij de woensdagavond wedstrijden worden de uitslagen voor de open boten en de kajuitboten berekend
met de officieel vastgelegde SW-cijfers versie 2017 met inbegrip van snelheid beïnvloede factoren, zoals
b.v. al dan niet gebruik van een spinnaker en /of kiellengte
15.2. Mochten zich bij de open boten, vóór sluiting van de inschrijving, meer dan 5 deelnemers per type boot
hebben gemeld, dan kan voor hen een apart klassement worden ingesteld op volgorde van binnenkomst.
Mocht dit het geval zijn dan komen zij niet in aanmerking voor een uitslag gerelateerd aan een SWindeling.
16. SCOREN
16.1. Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 (RvW) is van toepassing, met uitzondering van A4.2. Een boot
die niet finisht, die zich na de finish terugtrekt of die gediskwalificeerd wordt, krijgt een score van het
aantal reglementair gefinishte boten in die wedstrijd plus 1.
16.2. Vijf voltooide wedstrijden zijn nodig voor een geldige serie. Indien 1t/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,
dan wordt het resultaat van de slechtste vijf wedstrijden afgetrokken. Dit wijzigt regel A2 (RvW).
16.3. Van deelnemers die zich als vrijwilliger hebben aangemeld en op de avond dat ze als vrijwilliger in
functie zijn, wordt het mogelijke resultaat niet als aftrek maar het gemiddelde van de andere gezeilde
wedstrijden voor de betreffende deelnemer genomen.
17. 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 per 2017 wisselprijzen uitgereikt
voor:
• Randmeer
• Solo
• Finnjol
• Laser
• 12’ jol
• Vrijheid
De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag: 4 oktober na afloop van de wedstrijd
18. VEILIGHEID
18.1. De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, en ook het afsluiten van de benodigde
verzekering is de onontkoombare Verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die de boot heeft
Ingeschreven.
18.2. Deelnemers die het wedstrijdgebied verlaten vóór het einde van een Wedstrijd, dienen het
wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich direct na terugkeer in de haven bij het
wedstrijdcomité te melden.
18.3. Indien één van de seinen ‘N’ boven 'H', 'N' boven 'A', 'OW' boven 'H' op één of meer vaartuigen van het
wedstrijdcomité wordt getoond, dienen boten zonder uitstel naar de haven terug te keren. Verdere
seinen zullen op de wal worden gegeven. Indien boten andere havens binnenlopen dient het
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wedstrijdcomité zonder uitstel telefonisch in kennis te worden gesteld via: 06-547 30303 (Marc
Kroneman) of: 06-47499301. (Albert Kampjes).
18.4. Deelnemers zijn verplicht een zwemvest aan boord te hebben voor alle opvarenden. Als op de starttoren
vlag Y is gehesen, is het dragen van zwemvest verplicht.
19. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW. GWV de
Vrijbuiter noch de bij de organisatie betrokken Personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor
schade en letsel van welke aard dan ook, voor, tijdens of na de wedstrijd.
20. VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag
van € 1.500.000 per voorval, of het equivalent daarvan.
21. ORGANISATIE
De wedstrijdleider is ondermeer: Martin Heineke
De voorzitter van de jury is: Jack Aarts.
=============
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