Wedstrijdbepalingen
Marieholm Zomer Evenement
In de diverse Marieholm klassen

Georganiseerd door Watersport Vereniging Hoorn
In samenwerking met de Nederlandse Marieholm Vereniging
donderdag 28 t/m zaterdag 30 juni 2018

[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd.
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is.

1
1.1

REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2

De volgende Regels worden gewijzigd: regels 62.1 (a) , 65.2 en 66.
In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden
ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.
Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: ‘Op de laatste wedstrijddag kan een
partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek schriftelijk is ontvangen
binnen 30 minuten na het verkrijgen van de uitspraak.

2
2.1

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS EN PALAVER
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat
is geplaatst op het raam van het wedstrijdbureau, gevestigd in “de Loods”, clubgebouw van de
WSV Hoorn.

2.2

Palaver:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

: 10.00 uur
: tijdens gezamenlijk ontbijt
: 08.00 uur

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
4.1

SEINEN OP DE WAL
Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast nabij het wedstrijdbureau.

4.2

Wanneer vlag OW
getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet
minder dan 60 minuten' in wedstrijdsein OW.

5
5.1

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Data van de wedstrijden en aantal:
Datum
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

28 juni
29 juni
30 juni

Wedstrijd klasse
3 wedstrijden
6 wedstrijden
1 lange baan wedstrijd

Toer klasse
3 wedstrijden
6 wedstrijden
1 lange baan wedstrijd

5.2

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

28 juni : 11.55 uur
29 juni : 10.55 uur
30 juni : 09.55 uur

5.3

Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een
oranje vlag worden getoond met één geluidssein tenminste vier minuten voordat het
waarschuwingssein wordt getoond.

5.4

Op de geplande wedstrijddagen 28 en 29 juni zal geen waarschuwingssein gegeven worden
na 15.00 uur. Op zaterdag 30 juni zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 13.00 uur.

6

KLASSENVLAGGEN
Klassenvlaggen zullen zijn:
Klasse

Vlag

Wedstrijdklasse
Toerklasse

cijferwimpel 1
cijferwimpel 2

7
7.1

WEDSTRIJDGEBIED
28 en 29 juni. De wedstrijden worden gehouden op het Markermeer nabij boei Sport G- Nek.
De positie van het startschip zal op de ochtend van die dag rond 08.30 uur bekend worden
gemaakt op het mededelingenbord.

7.2

30 juni. De wedstrijden worden gehouden op het Markermeer. De positie van het startschip
zal op de ochtend van die dag rond 08.30 uur bekend worden gemaakt op het
mededelingenbord.

8
8.1

DE BANEN
Voor 28 en 29 juni. De tekeningen in Aanhangsel A tonen de banen en bij benadering de
hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren
en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.
Voor 30 juni informatie voor de baan zie Aanhangsel B.

8.2

Niet later dan het waarschuwingssein zal het wedstrijdcomité de magnetische koers van het
eerste rak bij benadering aangeven.

9
9.1

MERKTEKENS OP 28 EN 29 JUNI
Merktekens 1, 2 en 3 zijn oranje opblaasbare cilinders zoals beschreven in de
baanbeschrijving en kunnen zijn voorzien van een cijfer.

9.2

Nieuwe merktekens zoals beschreven in bepaling 12 zal een groene cilindervormige boei zijn.

9.3

Merktekens startlijn:
Bakboord uiteinde
Stuurboord uiteinde
Merkteken ‘ÍLM’

9.4

10

Merktekens finishlijn:
Bakboord uiteinde
Stuurboord uiteinde

: staak met oranje vlag
: grote mast met verenigingsvlag WSV Hoorn aan boord van
startschip
: staak met groene vlag. Merkteken ‘ILM’ dient aan stuurboord te
worden gehouden

: staak met oranje vlag
: grote mast met verenigingsvlag WSV Hoorn aan boord van het
finishschip

MERKTEKENS OP 30 JUNI
Worden beschreven in Aanhangsel B van deze wedstrijdbepalingen.

11
11.1

DE START
Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5 minuten
voor het startsein.

11.2

De startlijn zal liggen tussen staak met oranje vlag en grote mast met verenigingsvlag WSV
Hoorn aan boord van het startschip.

11.3

Het wedstrijdcomité kan via VHF 72 melding maken van te vroege gestarte boten of een
algemene terugroep. Deze mededeling is geeft geen reden tot verzoek om verhaal. [NP] [DP]

11.3

Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied
vermijden.[DP] [NP]

11.4

Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt
regel A4 en A5.

12

WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
Om het volgende rak te wijzigen zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken leggen (of de
finishlijn verplaatsen) en, zo snel als praktisch mogelijk is het oorspronkelijke merkteken
verwijderen. Wanneer bij een volgende wijziging een nieuw merkteken wordt vervangen zal
het worden vervangen door het oorspronkelijke merkteken.

13

DE FINISH 28 EN 29 JUNI
De finish lijn is een staak met oranje vlag aan bakboord uiteinde van de lijn en de grote mast
met een verenigingsvlag WSV Hoorn op het finishschip.

14

DE FINISH 30 JUNI
De finishlijn op 30 juni is tussen het groene en rode havenlicht van de haveningang van
Hoorn.

15

TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN [NP]
Streeftijd is ongeveer 45 tot 60 minuten per wedstrijd op 28 en 20 tot 30 min op 29 juni.

16
16.1

PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten moeten daar worden
ingeleverd binnen de limiet, die van toepassing is.

16.2

Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 90 minuten nadat de laatste boot 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 .

16.3

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 gehouden in de kamer, gelegen in de Loods, aanvangend z.s.m.
na einde protesttijd.

16.4

Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden
getoond om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b).

16.5

Overtreding van de bepalingen gemerkt met [NP] 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 het protestcomité dat beslist.

16.6

Op de laatst geplande wedstrijddag moet een verzoek om heropening worden ingediend
(a) binnen de protesttijdlimiet 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.

16.7

Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een
beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de
beslissing is meegedeeld. Dit wijzigt regel 62.2.

16.8

Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de
beslissing mondeling is meegedeeld. Dit wijzigt regel 65.2.

16.9

Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de
protesttijdslimiet, of binnen 60 minuten na de publicatie als dit later is, worden ingeleverd. De
protesttijdslimiet bij afwijzing van het verzoek is 60 minuten nadat de boot is geïnformeerd
over de afwijzing. Dit wijzigt regel 62.2.

17

SCOREN
Er is er geen aftrekwedstrijd.

18

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN [NP] [DP]
Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de
hoogte brengen. Wedstrijdleider 06-22521032. Eventueel via havenmeester 0229-213540.

19

VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING [NP] [DP]
Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van het wedstrijdcomité.

20

UITRUSTING- EN METINGCONTROLES
Een boot of uitrusting kan te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de
klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een
uitrustingscontroleur of een meter worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen
plaats voor inspectie te gaan.

21

OFFICIËLE BOTEN EN HULPSCHEPEN
Officiële boten zullen herkenbaar met de vlag “ RC “. Acties van hulpschepen zijn geen reden
tot verzoek om verhaal.

22

RADIOCOMMUNICATIE [NP] [DP]
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot geen spraak of data uitzenden noch spraak of data
ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen.

23

PRIJZEN
Overall prijzen:
Per klasse of groep van klassen wordt drie overall prijzen beschikbaar gesteld.
Prijsuitreikingen:
Mededelingen hieromtrent worden gedaan op het mededelingenbord bij het wedstrijdbureau.

24

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit
om wedstrijd te zeilen. 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.

25

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

26

ORGANISATIE
De wedstrijdleider is
De voorzitter van het protestcomité is

: Allert Mastenbroek
:

OVERIGE INFORMATIE
1. Wedstrijdbureau
Het wedstrijdbureau bevindt zich in Hoorn in het clubhuis, De Loods, van WSV Hoorn.
Openingstijden:
Woensdag
: 27 juni 19:00 - 21:00 uur
Donderdag
: 28 juni 08:30 - 10:30 en 15:00 - 18:00 uur
Vrijdag
: 29 juni 08:30 - 10:30 en 15:00 - 18:00 uur
Zaterdag
: 30 juni:08:30 - 09:30 en 15:00 - 17:00 uur
Telefoon Havenmeester: 0229-213540
2. Deelnemerslijst
De deelnemerslijst wordt bekendgemaakt op het officiële mededelingenbord. Afschriften zijn
voor elke boot bij het wedstrijdbureau verkrijgbaar.
3. Uitslagen
Na afloop van iedere wedstrijddag worden de uitslagen bekend gemaakt op het
mededelingenbord.
4. Weerbericht
Op elke wedstrijddag wordt het weerbericht op het mededelingenbord bekendgemaakt.
5. Wal- en Havenbepalingen
Elke deelnemer dient de aanwijzingen van de havenmeester strikt op te volgen.[NP][DP]
6. Parkeren
In verband met de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen op het terrein van de WSV Hoorn
dienen de auto’s van de deelnemers te worden geparkeerd buiten het terrein van de WSV
Hoorn. Op parkeerterrein de Nieuwe Wal is voldoen ruimte beschikbaar.
7. Maaltijden
Mededelingen omtrent de aanvang van de maaltijden worden vermeld op het
mededelingenbord nabij het wedstrijdbureau.

AANHANGSEL A

Baan 28 juni

1

Start/ Finish

3

Start, 1BB, 2BB, 3BB, 1BB, 2BB, 3BB, Finish

Baan 29 juni
1

Start/ Finish

Start, 1BB, 3BB, Finish
3

AANHANGSEL B
Aanvullende bepalingen voor de lange baan wedstrijd 30 juni.
1

Merktekens

1.1

Merktekens 1, is oranje opblaasbare cilinder en kan voorzien zijn van een cijfer.

1.2

Overige merktekens van de baan zijn bestaande boeien van Rijks Waterstaat.

1.3

Merktekens startlijn:
Bakboord uiteinde
Stuurboord uiteinde
Merkteken ‘ÍLM’

1.4

Merktekens finishlijn:
Bakboord uiteinde
Stuurboord uiteinde

: staak met oranje vlag
: grote mast met verenigingsvlag WSV Hoorn aan boord van
startschip
: staak met groene vlag. Merkteken ‘ILM’ dient aan stuurboord te
worden gehouden.

: Rode Havenlicht ingang haven van Hoorn
: Groene Havenlicht ingang haven van Hoorn

2
2.1

DE START
Wedstrijdklasse waarschuwingssein:
Toerklasse waarschuwingssein:

2.2

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

2.3

De startlijn zal liggen tussen staak met oranje vlag en grote mast met verenigingsvlag WSV
Hoorn aan boord van het finishschip.

2.4

Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied
vermijden.[DP] [NP].

2.5

Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt
regel A4 en A5.

3
3.1

DE FINISH
De finishlijn op 30 juni is tussen het groene en rode havenlicht van de haveningang van
Hoorn. U dient zelf u tijd op te nemen en te noteren op uw wedstijdverklaring. Evenals de
naam van de boot die voor en na u finisht.

3.2

U dient te finishen tussen:
Wedstrijdklasse
14.30 en 15.00 uur zonder strafmijlen en tussen 15.00 en 16.00 uur met strafmijlen.
Toerklasse
14.35 en 15.05 uur zonder strafmijlen en tussen 150.5 en 16.05 uur met strafmijlen.

4
4.1

Baan
Na de start vaart u naar Merkteken 1. Dit merkteken rond u zodanig naar de volgende boei dat
Merkteken 1 in de ”binnen bocht” ligt. De plaats van de startlijn is afhankelijk van de
heersende windrichting, er wordt gestreefd naar een indewindse start [NP].
Daarna vaart u een baan die bestaat uit een aaneen gesloten patroon dat gekozen wordt uit
de in de onderstaande rakkenkaart getekende rakken. Het laatste rak van de baan is van
Merkteken 1 naar de Finish. Het eerste en laatste mag 1 maal gevaren worden. De andere
rakken van de rakkenkaart mogen maximaal 2 maal gevaren worden, ongeacht de richting.
Alle te ronden merktekens dienen in de “binnen bocht” te liggen.
In de rakkentabel staan de afstanden die gebruikt worden voor het berekenen van de uitslag .

09.55 uur
10.00 uur

4.2

RAKKENKAART

Merkteken 1

Niet voor navigatie doeleinden

4.3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

RAKKENTABEL

Start
Merkteken 1
Merkteken 1
Merkteken 1
E2
E2
E2
Sport H

Merkteken 1
Sport C
EA 2
Sport H
Sport G
KG 18
Sport H
Sport G

Positie Merkteken 1

Afstand
0.7
2.5
8.6
6.2
5.6
9.4
1.8
5.0

Nr.
9
10
11
12
13
14
15
16

Sport H
Sport H
EA 2
EA 2
EA 1
EA1
EZ-Z
KG 18

EA 1
EA 2
EA 1
Sport G
Sport G
EZ-Z
Sport G
Sport G

Afstand
4.6
3.2
3.7
6.6
3.7
5.4
6.3
4.4

17

Merkteken 1

Finish

0.7

52.37’23” N

005.04’00”

4.4

BEREKENING VAN DE UITSLAG
Voor de berekening van de uitslag worden de volgende begrippen gebruikt:
A
: het totaal aantal gezeilde mijlen volgens de Rakkentabel
S
: strafmijlen = strafminuten x A : 150
GM
: Gecorrigeerde mijlen
Berekening Wedstrijdklasse (eenheidsklasse):
A-S = GM
Berekening Toerklasse (SW):
A-S x SW : 100 = GM
Het grootst aantal GM is de winnaar in de betreffende klasse.

4.5

WEDSTIJDVERKLARING
Bijgevoegde wedstijdverklaring volledig ingevuld inleveren 30 juni voor 17.00 uur bij het
wedstijdbureau in de Loods wsv Hoorn.

WEDSTRIJDVERKLARING
30 JUNI 2018
Boot

:……………………………..

Verantwoordelijke Persoon

:……………………………..

Tel.

: 06 ………………………...

Wedstrijdklasse / Toerklasse

Rak Nr.
1

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Merkteken
Start
Merkteken 1

Merkteken
Merkteken 1

Afstand
1

Merkteken 1
17

Merkteken 1

Finish
Totaal = A

1.5

Gefinisht om :…………………….. uur
Voor

:…………………………..

Na

:…………………………..

Ondergetekende, verantwoordelijke persoon van bovengenoemde boot verklaart de wedstrijd
reglementair gevaren te hebben en de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening,

Inleveren 30 juni voor 17.00 uur bij het wedstijdbureau in de Loods wsv Hoorn.

In te vullen door comité
Optimale Finishtijd
Finishtijd
Strafminuten
Correct gefinisht conform B3
Baan correct gevaren

Ja
Ja

Nee = DSQ
Nee = DSQ

