Vastgoed Regatta
13 september 2018
Volendam

WEDSTRIJD BEPALINGEN
VASTGOED REGATTA
2018

1

REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels
voor Wedstrijdzeilen, versie 2017-2020

1.2

De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing.

1.3

De organiserende autoriteit is SailService in samenwerking met Rederij Karakter.

1.4

Voor Rond- en Platbodem jachten geldt als handicap de
Tijdvermenigvuldigingsfactor (TVF).

1.5

De Wedstrijdbepalingen Vastgoed Regatta 2018 zijn van toepassing.

2

MEDEDELING AAN DE DEELNEMERS

2.1

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het
mededelingenbord in hotel Spaander, Haven 15-19 te Volendam.

2.2

Marifoonkanaal 8 zal worden gebruikt voor mededelingen van de
wedstrijdleiding aan de deelnemers.

3

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

3.1

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden op het
Palaver welke wordt gehouden om 09:00 in hotel Spaander, Haven 15-19 te
Volendam (Botterzaal)

4

SEINEN OP DE WAL

4.1

Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast bij hotel Spaander
of op het startschip aan de kade.

4.2

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

4.3

Wanneer vlag Y wordt getoond aan de wal is regel 40.1 van toepassing zolang de
boot zich op het water bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4.

5.

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

5.1

Donderdag 13 September 2018.
Er zal gestreefd worden naar twee wedstrijden van elk plm. 60 minuten.

5.2

Appendix A bevat het startrooster.

5.3

Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd spoedig zal beginnen,
zal tenminste 15 minuten voorafgaande aan het startsein een oranje vlag worden
getoond.
Via de marifoon, kanaal 8, zal daarnaast, indien mogelijk, door het
wedstrijdcomité informatie gegeven worden over de verwachte starttijd van de
betreffende wedstrijd. Het niet zenden of ontvangen is geen grond voor verhaal
volgens RvW 62.1 (a).

6.

KLASSENVLAGGEN
Klassenvlag voor de V/VA klasse: Vlag R

7.

WEDSTRIJD- EN STARTGEBIED

7.1

Appendix B beschrijft de locatie van het wedstrijdgebied.

7.2

Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50
meter aan weerszijden van de startlijn.

8.

BANEN

8.1

Het baandiagram in Appendix C tonen de te zeilen baan, de volgorde waarin de
merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken
moet worden gehouden.

9.

MERKTEKENS

9.1

Merktekens van de baan zijn Gate 1 groene cilindrische boeien. Gate 2 zijn rode
cilindrische boeien met Sailservice logo’s

9.2

De merktekens van de startlijn zijn; een oranje vlag aan boord van het startschip,
een oranje boei als pinn-end en een gele boei als ILM.

9.3

De merktekens van de finishlijn zijn; een blauwe vlag op het start / finishschip en
gele boei.

10.

START

10.1

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

10.2

De startlijn zal liggen tussen; aan stuurboord een oranje vlag aan boord van het
startschip en aan bakboord een oranje boei, gezien in de richting van het eerste
merkteken. Nabij het stuurboord uiteinde van de lijn zal een boei (ILM) worden
gelegd, deze boei is een merkteken van de startlijn en boten moeten deze boei
aan stuurboord houden wanneer zij de startlijn naderen om te starten.

11.

WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

11.1

Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het
oorspronkelijke merkteken naar een nieuwe positie verplaatsen. Bij een
wijziging van het rak zal door het wedstrijdcomité seinen geven conform art 33
RvW.

11.2

Conform 17.2 van deze wedstrijdbepalingen kunnen baan wijzigingen door het
wedstrijdcomité via marifoonkanaal 8 kenbaar worden gemaakt aan de
deelnemers.

12.

FINISH

12.1

De finishlijn zal liggen tussen; aan stuurboordzijde een blauwe vlag op het
startschip en aan bakboordzijde een blauwe boei.

13.

STRAFSYSTEEM

13.1

RvW 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de EenRondestraf.

14.

TIJDSLIMIETEN

14.1

Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot de baan heeft
gevaren en is gefinisht zullen score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35 en A4 RvW.

15

PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

15.1

Een protest moet meteen na de finish gemeld worden bij het Startschip.
Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het Startschip. Protesten moeten daar
worden ingeleverd binnen de protesttijdlimiet.

15.2

De protesttijdlimiet is 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is.

15.3

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 jurykamer in hotel
Spaander, te Volendam

16.

SCOREN

16.1

De seriescore van een boot is de optelsom van zijn wedstrijdscores zonder aftrek
van zijn slechtste score. Dit wijzigt Appendix A2 RvW

16.2

Wanneer slechts één van de twee geprogrammeerde wedstrijden wordt voltooid
is de seriescore gelijk aan de wedstrijdscore.

17.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

17.1

Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen via marifoonkanaal 8 of via SMS naar
06-18937253.

17.2

Marifoonkanaal 8 zal worden gebruikt voor mededelingen van de
wedstrijdleiding aan de deelnemers. De mededelingen kunnen betrekking
hebben op (gewijzigde) starttijden, banen, OCS voor te vroeg gestarte schepen,
baanwijzigingen, afkortingen, afbreken van de wedstrijd, etc. Het niet uitzenden
van enig bericht of het niet tijdig uitzenden zal geen grond zijn voor een verzoek
om verhaal. Dit wijzigt regel 62.1 (a) RvW.

18.

UITRUSTING- EN METINGCONTROLES

18.1

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

19.

WEDSTRIJDCOMITE BOTEN

19.1

Wedstrijdcomité boten zijn herkenbaar aan een RC vlag.

19.2

Deelnemende boten moeten vrij blijven van wedstrijdcomité boten.

20.

PRIJZEN

20.1

De best geëindigde deelnemer ontvangt een prijs.
De prijzen worden uitgereikt om ca.18.00 uur in hotel Spaander.

21.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

21.1

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, zie regel
4 RvW, 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.

22.

VERZEKERING

22.1

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid
met een minimum bedrag van €1.000.000 per evenement of het equivalent
daarvan.

Wedstrijdcomité
Alex Hoeve
Duco Snijders
Eric Rijksen
Justien Hendrix
Jacq Hoeve
Marcel ten Berg

Conform regel 89.1 (c) RvW
Wedstrijdleider

06-18947253

Appendix A – Startrooster en Klassenvlaggen
Startrooster donderdag 13 September 2018
Klasse

Klassenvlag

Waarschuwingssein
Race 1

Waarschuwingssein
Race 2

V/VA

R

12:00 uur

ASAP na finish race 1

Appendix B – Locatie wedstrijdgebied

Race Area: ca. Max 2 zeemijl vanuit de haven Volendam.

Appendix C - Baan

Start - Gate 1 – Gate 2 – Gate 1 – Gate 2 - Finish

Startprocedure

15 minuten vlag omhoog (Attentie-sein)

10 minuten vlag omhoog (Waarschuwingssein)

4 minuten vlag omhoog (Voorbereidingssein)

1 minuut vlag omlaag

Start, vlag omlaag

Appendix D - Vlaggenkaart

