
   
 

Lokale Wedstrijdbepalingen  
Kampioenschap Jeugdzeilen 2019 op 31 augustus en 1 september 2019 

in de klasse Splash en Optimist 

georganiseerd door GWV de Vrijbuiter 
 te houden op de Loosdrechtse Plassen 

_________________________________________________________________________________ 
 

1. REGELS 
1.1 Tezamen met de Aankondiging, de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als Bepaling 

van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW), vormen 
deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het 
evenement conform regel 90.2 RvW.  

 
2. MEDEDELINGEN 
2.1  Mededelingen aan de deelnemers worden schriftelijk bij het informatiekantoor  bekend gemaakt. 

 
3. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
3.1  Programma 
 

Dag Race Tijd 1
e
 waarschuwingssein Tijd 1

e
 startsein 

za. 31 augustus 1 10:25 10:30 

 2 z.s.m. na race 1  

 3 wordt aan de wal bekend gemaakt  

 4 z.s.m. na race 3  

  Ouderwedstrijd z.s.m. na race 4  

zo. 1 sept 5 09:55 10:00 

 6 z.s.m. na race 5  

 7 wordt aan de wal bekend gemaakt  

 
3.2 Startrooster 
 

Startnr. Starttijd Klasse Wedstrijdmerkteken Klassensein 

1 10:30 Splash A & B Geen Klasse cijfer 1 

2 10:35 Optimist A,B & C Geen Klasse cijfer 2 

3 10:40 Optimist D Geen Klasse cijfer 3 

 
3.3  Het klasse cijfer is zichtbaar op een wit bord met zwarte cijfers. 
3.4  Het wedstrijdcomite behoudt zich het recht voor om op zaterdag maximaal 5 races te starten. 
 
4.    BANEN EN MERKTEKENS 
4.1  Er wordt gevaren om gele en oranje cilindervormige boeien. De te zeilen ba(a)n(en) voor elke groep 

wordt tijdens het palaver bekend gemaakt en daarna op borden onder, op of nabij de starttoren 
gepubliceerd. 

 
5 DE START 
5.1 De startlijn is tussen een oranje vlag op het startschip en een joon met oranje vlag op het water.  
5.2 Aan het  bakboord uiteinde van de startlijn kan zich een contraschip bevinden dat de volgende seinen 

van het startschip kan herhalen: seinvlaggen X en EV. Gedurende de startprocedure zijn de seinen 
van het startschip bepalend. 

 
 



   
 
 
6    TERUGROEPEN 
6.1 In afwijking van regel 29.1 RvW zal bij een individuele terugroep vlag ‘X’ getoond worden met één  

   geluidssignaal en zal vlag ‘X’ gedurende maximaal 2 minuten blijven staan. Bij een Algemene 
   Terugroep zal vlag ‘EV’ worden getoond met twee geluidsignalen volgens regel 
   29.2 RvW Bij een Algemene Terugroep geldt in afwijking van regel 29.2 RvW de verkorte procedure. 
   Dit betekent dat de nieuwe start 5 minuten is na de valse start. Eén minuut na de valse start zal vlag 
  ‘EV’ worden neergehaald en zal tegelijk het voorbereidingssein worden gehesen (4 minuten signaal). 
 

7 DE FINISH 
7.1 De finishlijn is tussen een oranje vlag op het startschip en een joon met oranje vlag op het water. Na 

het beëindigen van een wedstrijd blijft het te allen tijde niet toegestaan deze lijn te doorkruisen, 
totdat de wedstrijd voor alle deelnemende klassen is beëindigd. 

7.2 Aan het bakboord uiteinde van de finishlijn kan zich een contraschip bevinden. 
 
8 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 
8.1     Boten, die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerst boot in zijn klasse de baan heeft gevaren 

    en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35 en A4 en A5 RvW. 

 
9 PROTESTEN 
9.1    De bedoeling is om zo sportief mogelijk te varen en indien men een regel overtreedt zijn/haar straf  

   op het water te nemen. Als om een geldige reden toch een protestafhandeling tussen boten nodig is, 
   zal ter plaatse en op dat moment het wedstrijdcomite een protestcommissie benoemen die uit  
   tenminste twee personen bestaat. De afhandeling zal conform Deel 5 RvW geschieden. 

9.2     Een deelnemer die protesteert is tevens verplicht het protest binnen 30 minuten na het beëindigen 
    van de laatste wedstrijd van de dag in te dienen bij het informatiekantoor. 

 
10     HULPSCHEPEN 
10.1  Teamleiders, coaches, ouders en andere hulpkrachten moeten tenminste 50 meter buiten de  

  baanzijde van de merktekens en buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, van het 
  moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of het 
  wedstrijdcomite het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft. 

 
11     VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
11.1  Alle deelnemers dienen zich op de eerste dag van deelname te melden en te registreren bij de  
         registratiebalie in het clubhuis van de GWV De Vrijbuiter.  
11.2  In afwijking van 18.1 Bijlage Z Bepaling van het Watersportverbond hoeven de deelnemers niet langs 
         een meldingsmerkteken te varen en komt daarmee te vervallen. 
11.3  Deelnemers die het wedstrijdgebied verlaten voor het einde van een wedstrijd dienen het   
         wedstrijdcomite hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen en zich direct na terugkeer in de haven bij het 
         wedstrijdcomite te melden.   
11.4  Alle deelnemers zijn verplicht een zwemvest te dragen.  

 


