Wedstrijdbepaling najaar wedstrijden jeugd zeilen
Loosdrecht
1. Regels
1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de wedstrijd regels zoals gesteld in regels voor
wedstrijdzeilen 2017‐2022.

2. Inschrijvingen
2.1

Deelnemers zijn automatisch voor de najaarswedstrijden ingeschreven als ze ingeschreven
zijn voor de najaarstrainingen.

3. Aansprakelijkheid
3.1.

De wedstrijddeelnemers doen dit geheel voor eigen rekening en risico. Noch de organisatie,
noch het wedstrijdcomité, noch enige andere partijen betrokken bij de organisatie van de
wedstrijden, zijn aansprakelijk, of kunnen aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade,
die direct of indirect in verband met de deelname aan deze wedstrijden zou kunnen
ontstaan.

4. Deelnemende klasse
● Splash blue
● Laser radiaal
● Laser 4.7
● Optimist
5. Mededelingen
5.1

Mededelingen zullen worden vermeld op het mededelingenbord bij in het clubhuis van de
Vrijbuiter.

5.2

Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen zullen worden medegedeeld voor 9: 00 uur in de
ochtend vooraf gaan aan de eerste wedstrijd.

6 Seinen aan deelnemers
6.1

Seinen op de wal worden getoond via de vlaggenmast gelegen bij het vlak naast het clubhuis
van de vrijbuiter

6.1.2

Als de OW op de kant gestreken wordt zal de wedstrijd 30 min later starten

6.2

Seinen op het water zullen gegeven worden vanaf het startschip met de vlaggen van de
Vrijbuiter.

7. Programma
7.1

De races zullen plaatsvinden op 25‐11‐2018

7.2

Het aantal races dat gezeild gaat worden is niet vastgelegd.

7.3

De tijd van het eerste waarschuwingssignaal zal worden gegeven om 10:10

7.4

Om aan te geven dat de wedstrijden gaan beginnen zal 5 min voor het eerste
waarschuwingssignaal de oranje vlag worden gehesen.

7.5

Na 15:00 zullen er geen waarschuwingssignalen meer worden gegeven. En voor de
optimisten zal er geen waarschuwingssignaal meer worden gegeven van 13 uur.

8 Klasse vlaggen
Klasse:

Vlag:

1. Laser radiaal

Vlag‐ J

1. Laser 4.7

Vlag‐J

2. Splash A

Vlag‐ G

2. Splash B

Vlag‐ G

3. Optimist

Vlag‐ O

Dit betekend dat de start volgorde is:
1. Laser radiaal en laser 4.7
2. Splash A, Splash B
3. Optimist
9 Wedstrijdgebied
9.1

De wedstrijden zullen worden gevaren op de eerste, tweede, derde en vierde plas van de
Loosdrechts plassen.

10 Merktekens
10.1

De baan staat beschreven in bijlage‐A.

10.2

De merktekens zijn gele cilinder boeien. De boven boei van het eerste rak van de optimist zal
bestaan uit een oranje boei (boei 1 in bijlage A).

10.3

De startlijn zal bestaan uit een oranje vlag op het startschip en aan de pin‐end zijde een staak
met een oranje vlag.

10.4

De finish zal plaatsvinden tussen een boot met een blauwe vlag en een staak met een
blauwe vlag.

11 De start
11.1

De races zullen worden gestart volgens RRS 26 met een waarschuwingssein 5 minuten voor
de start

11.2

De startlijn zal bestaan uit een oranje vlag op het startschip en aan de pin‐end zijde een staak
met een oranje vlag.

11.3

Boten waarvan het waarschuwingssignaal nog niet gegaan is zullen de startgebied vermijden.

11.4

Boten die niet binnen 3 minuten na het startsein de startlijn hebben gepasseerd zullen de
score DNS krijgen. Dit verandert RRS A4 en A5

11.5

Het wedstrijd comité kan gebruik maken van een ILM.

12 Veranderen van de baan
12.2

Om de ligging van het rak te veranderen kan het wedstrijdcomité besluiten een merkteken te
verlegen van zijn oude naar een nieuwe positie

13 Finish
13.1

De finish zal plaatsvinden tussen een boot met een blauwe vlag en een staak met een blauwe
vlag.

14 Tijdslimieten
14.1

De streeftijd voor een wedstrijd in 30 minuten en de tijdslimiet voor de wedstrijd is 45
minuten.

14.2

Boten die niet binnen 10 minuten na eerst gefinishte boot gefinisht zijn krijgen de score DNF

15 Protesten en verzoek om verhaal
15.1

De protest formuleren zijn beschikbaar op het regatta office.

15.2

De tijdslimiet voor een protest is 60 minuten nadat de laatste wedstrijdboot van een klasse is
gefinisht.

15.3

De geplande protesten zullen ongeveer 10 minuten na einde protest tijd bekend worden
gemaakt op het mededelingenbord.

Bijlage A de baan

Boot

Baan

Optimist

Start‐ 1bb‐3bb‐4bb‐5bb‐finish

Splash en Laser

Start ‐2bb‐3bb‐4bb‐5bb‐finish

