Wedstrijdbepalingen Chocoladeletter Cup 2019
JeugdZeilen Loosdrecht
1. Regels
1.1

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

2. Aansprakelijkheid
2.1.

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.

3. Deelnemende klassen
●
●
●
●

Splash blue
Laser radiaal
Laser 4.7
Optimist

4. Mededelingen
4.1

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord
dat is geplaatst bij het informatiekantoor in het clubhuis van GWV De Vrijbuiter.

4.2

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

5.Seinen aan deelnemers
5.1

Seinen op de wal zullen worden getoond nabij het informatiebureau.

5.1.2

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

6. Programma
6.1

De races zullen plaatsvinden op 24 November 2019

6.2

Het aantal races dat gezeild gaat worden is niet vastgelegd.

6.3

De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10:10.

Classification: Confidential

6.4

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

6.5

Na 15:00 zullen er geen waarschuwingssignalen meer worden gegeven.

7. Klasse vlaggen
Klasse vlaggen en startvolgorde

Vlag:

1. Laser radiaal

K

2. Laser 4.7

J

3. Splash A + B

G

4. Optimist

Optimist

8.Wedstrijdgebied
8.1

De wedstrijden zullen worden gevaren op de eerste en/of tweede plas van de
Loosdrechts plassen.

9.Merktekens
9.1

De baan staat beschreven in bijlage‐A.

9.2

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

10.De start
10.1

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

10.2

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

11.Finish
11.1

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

13.Tijdslimieten
13.1

De streeftijd voor een wedstrijd is 30 minuten en de tijdslimiet voor de wedstrijd is 60
minuten.

13.2

Boten die niet finishen binnen 15 minuten nadat de eerste boot van zijn klasse de baan heeft
gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.14.

14.1

Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor, dat zich in het clubhuis van GWV
De Vrijbuiter bevindt. Protesten en verzoeken om verhaal of heropening moeten daar worden
ingeleverd binnen de limiet, die van toepassing is.
Classification: Confidential

14.2

Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de
laatste wedstrijd .

14.3

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.

Classification: Confidential

Bijlage A de baan

Boot

Baan

Optimist

Start‐ 1bb‐3bb‐4bb‐5bb‐finish

Splash en Laser

Start ‐2bb‐3bb‐4bb‐5bb‐finish

Classification: Confidential

