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Lokale Wedstrijdbepalingen 
van de 

72ste Schildweek 
 

van 21 tem 27 juli 2017 

op het SCHILDMEER. 
1. Regels 

De van toepassing zijnde regels zijn: 
1.1 Deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB), inclusief de bijlagen vormen samen met de Standaard 

Wedstrijdbepalingen (RvW, Bijlage Z) en de Aankondiging de wedstrijdbepalingen van de  
 72

ste
 Schildweek. 

2.1 Voor de eerste 4 wedstrijden van de Schildweek geldt tevens de bepalingen van de competitie van de 
‘5-merenkampioen’. 

 
2. Mededelingen aan deelnemers 
2.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 

geplaatst nabij het wedstrijdkantoor: Clubgebouw Zeilvereniging Schildmeer, Roegeweg 3a, 
Steendam. (Onder in het gebouw Boei 12). 

 
3. Wijziging in de wedstrijdbepalingen 
3.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekendgemaakt 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. Seinen op de wal 
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond in de nabijheid van het wedstrijdkantoor. 
 
5. Programma van wedstrijden 
5.1 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd: 
 

Datum en tijd: Wedstrijd: 

  

Zaterdag 22 juli om 12.00 uur 1
ste

 Openingswedstrijd 

Zaterdag 22 juli om (16.00 uur) 2
de

 Openingswedstrijd 

Zondag 23 juli om 11.00 uur Roegwold wedstrijd 

Zondag 23 juli om (14.00 uur) Tetje Hörn wedstrijd 

Maandag 24 juli om 14.00 uur 1
ste

 Schildweekwedstrijd 

Dinsdag 25 juli om 10.00 uur 2
de

 Schildweekwedstrijd 

Dinsdag 25 juli om (14.00 uur) 3
de

 Schildweekwedstrijd 

Woensdag 26 juli om 14.00 uur 4
de

 Schildweekwedstrijd 

Donderdag 27 juli om 10.30 uur. Sluitingswedstrijd 

 
De tijden tussen haakjes is onder voorbehoud van het tijdstip van de finish van de voorgaande 
wedstrijd. 

 
6.  Wijziging van de Standaard wedstrijdbepalingen 
6.1  Bepaling 5.6 wijzigen in: 

  Indien op donderdag 27 juli vóór 13.00 uur nog geen startsignaal voor de eerste klasse is 

gegeven zal daarna geen waarschuwingssein meer worden gegeven.  
6.2  Toevoeging bij bepaling 8.2: 
 Wanneer seinvlag ‘R’ op het startschip is gehesen moet de aangeduide baan in omgekeerde richting 

worden gevaren en moet de tekst op de banenkaart als volgt worden gelezen bakboord als stuurboord 
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en stuurboord als bakboord. Behalve bij het ronden van boei ‘F’, deze moet altijd aan stuurboord 
worden gehouden. 

6.3  Toevoegen bij bepaling 11.1: 
In RvW 26 wordt klassenvlag gewijzigd in seinvlag ‘W’. 

6.4  Bepaling 11.5 vervalt. 
6.5 Wijziging bepaling 11.6 Bij het tonen van vlag X zal één geluidssignaal worden gegeven. 
6.6  Toevoegen bepaling 11.7: 

Een boot die op reglementaire wijze is gestart mag tijdens het wedstrijdzeilen niet meer door de 
startlijn varen, met uitzondering van een boot die, na het tonen van seinvlag ‘X’ ten onrechte meent 
onreglementair te zijn gestart. 

6.7 Toevoegen bepaling 11.8: Aan RvW 29.2 wordt toegevoegd: Bij een Algemene Terugroep kan het 

wedstrijdcomité besluiten dat het hijsen van de EV vlag en vlag W tevens het waarschuwingssein is 

van de hernieuwde startprocedure. 

Eén minuut na het hijsen van de EV vlag zal vlag P, I, Z, Z met I, U of zwarte vlag worden gehesen ( 1 

geluidssein), één minuut voor de hernieuwde start zal samen met de voorbereidingsvlag de EV vlag 

worden gestreken. (1 lang geluidssein). 

6.8 Bepaling 12 wijzigen in: In afwijking van RvW 33 mag het wedstrijdcomité de baan wijzigen door bij 

een merkteken seinvlag ’C’ of een bord met de kleuren van seinvlag ’C’ en een ander baanbord te 

tonen welke de verder te zeilen baan aangeeft, nadat het merkteken is gerond. Hierbij worden geen 

geluidsseinen gegeven. 

6.9 Bepaling 13 wijzigen in: Indien bij/op een merkteken vlag ’F’ (eventueel met klassenbord(en)) wordt 

getoond dan moet nadat dit merkteken is gerond, boei F, liggend bij de jachthaven van Boei 12, aan 

stuurboord worden gehouden waarna gefinisht wordt. De finishlijn wordt gevormd door de lijn aan 

baanzijde tussen de finishboei en de boei vastgemaakt aan een comitéboot. Deze boot is herkenbaar 

aan een blauwe vlag. 

 

 
 
Iedere wedstrijd kan tevens worden beëindigd d.m.v. afkorten bij een merkteken. In dat geval wordt de 
finishlijn gevormd door de lijn aan de baanzijde tussen het merkteken en een rood merkteken 
vastgemaakt aan het finishschip. 
Het finishschip is herkenbaar aan de vlag ‘S’. (RvW 32.2). 

6.10  Bepaling 16.1 wijzigen in: Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. In het kader van 
het project 'Fair play' van het Watersportverbond zijn voor de C-klassen van de jeugd zeer eenvoudige 
protestformulieren beschikbaar. Protesten worden in de groep behandeld. Voor de B-klassen zijn 
eenvoudige protestformulieren beschikbaar. Protesten van deze klassen zullen op de normale manier 
worden behandeld. Indien mogelijk zijn alle B-zeilers van deze klasse als toehoorder aanwezig. 
Protesten moeten bij het wedstrijdkantoor worden ingeleverd binnen de protesttijdlimiet. Eventuele 
protesten zullen direct na de laatste wedstrijd van de dag worden behandeld.  

6.11 Bepaling 17 wijzigen in: 

 - Voor deelnemers aan de wedstrijden om de 5-merenbokaal gelden de wedstrijden van het weekend 

voor deze serie.  
- Er zijn 4 Schildweekwedstrijden geprogrammeerd, hiervan moeten 2 wedstrijden worden voltooid 

om de serie geldig te maken. Indien 3 of minder wedstrijden worden voltooid wordt het slechtste 

resultaat niet afgetrokken. Bij het voltooien van de volledige serie wordt het slechtste resultaat 
afgetrokken van de totaalscore van de boot.  

- Voor de hoofdprijs zijn 9 wedstrijden geprogrammeerd, hiervan moeten 5 wedstrijden worden 
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voltooid om de serie geldig te maken. Bij minder dan 8 voltooide wedstrijden wordt het slechtste 

resultaat niet afgetrokken van de seriescore, bij 8 voltooide wedstrijden wordt het slechtste resultaat 
afgetrokken van de seriescore en bij 9 voltooide wedstrijden worden de 2 slechtste resultaten 

afgetrokken van de totaalscore van de boot. 
6.12  Bepaling 18.1 vervalt. 
6.13  Bepaling 22: toevoegen: Na toestemming van de wedstrijdleiding is het de betreffende begeleider 

toegestaan om zeilers in de Optimist C, tijdens het wedstrijdzeilen assistentie te verlenen, zodat deze 
zeilers gestimuleerd worden en plezier in de wedstrijdzeilsport krijgen en behouden. De betreffende 
begeleider(s) dienen dit op de gehele startgroep toe te passen. Deze hulp dient in overeenstemming 
met het algemeen sportiviteitbeginsel uitgevoerd te worden. Dit wijzigt RvW 41.  
 

7. Prijzen 
7.1     De prijzen bestaan o.a. uit bekers en passende gebruiksvoorwerpen. 

Voor de jeugdklassen (Optimist, Flits, Laser 4.7, Vaurien en Splash) is de prijsverdeling als volgt: 
bij 3 tot 6 deelnemers zijn 2 prijzen beschikbaar; 
bij 7 tot 9 deelnemers: 3 prijzen; 
bij 10 tot 12 deelnemers: 4 prijzen en 
bij meer dan 12 deelnemers 5 prijzen per klasse. 
Voor de overige klassen is er de volgende prijsverdeling: 
bij 4 tot 8 deelnemers: 2 prijzen; 
bij 9 tot 12 deelnemers: 3 prijzen; 
bij 13 tot 15 deelnemers: 4 prijzen en 
bij meer dan 15 deelnemers: 5 prijzen per klasse.  

7.2 Indien er sprake is van selectiepoules zullen in de betreffende klasse bij de prijsberekening van de 
zondagwedstrijden, de uitslag van de zaterdagwedstrijden mee gerekend worden. 

7.3    De gewonnen dagprijzen van de wedstrijden van zaterdag en zondag kunnen zondag vanaf 17.00 uur 
worden afgehaald. De locatie zal in het programmaboekje worden bekend gemaakt (wijzigingen van 
het tijdstip voorbehouden i.v.m. einde van de wedstrijden en eventuele protestbehandeling). 

7.4    Voor elke klasse is er een wissel- en hoofdprijs beschikbaar.  
7.5     Het totaal aantal punten van de 4 Schildweekwedstrijden, waarbij wordt voldaan aan de wijziging 

genoemd in bepaling 6.10 (LWB: wijziging bepaling 17 SWB), is bepalend voor het winnen van de 
          wissel- en andere prijzen welke voor deze serie wedstrijden beschikbaar zijn. 
7.6     De hoofdprijzen worden toegekend aan degenen, die in hun klasse het beste resultaat over alle 

wedstrijden (de kajuitboot- en de nachtwedstrijd uitgezonderd) behalen, waarbij wordt voldaan aan de 
          wijziging genoemd in bepaling 6.10 (LWB: wijziging bepaling 17 SWB). 
7.7     De hoofdwisselprijs in de Flitsklasse is een wisselprijs voor de Flitsklasse c.q. Flitsklasse groep 1 (of 
          A), "de Gouden Boei". Deze prijs is beschikbaar voor degene die het beste resultaat over alle 

voltooide wedstrijden (de kajuitboot- en de nachtwedstrijd uitgezonderd) behaalt.  
7.8     Voor degenen die in de 16m2-klasse de beste prestaties leveren over alle voltooide wedstrijden (de 
          kajuitboot- en de nachtwedstrijd uitgezonderd) is een prestatie(wissel)beker beschikbaar. Deze prijs 
         kan niet definitief worden gewonnen. 
7.9    Opgegeven bemanningen van prijswinnende boten ontvangen eveneens een prijs (inclusief de 

hoofdprijs). 
7.10  Voor de boot welke met het minste verschil in punten welke de wisselprijs in zijn klasse niet wint is een 
         aanmoedigingsprijs beschikbaar. Een wisselprijs in de vorm van een tinnen bord.  
7.11  De wisselprijzen blijven in het beheer van de zeilvereniging en worden nadat ze zijn gegraveerd in de 
         vitrine in de clubruimte van Zeilvereniging Schildmeer ten toon gesteld. Deze prijzen kunnen niet 
         definitief worden gewonnen.  

 
8.  Verdere wedstrijdinformatie 

8.1 Indien naar het oordeel van de wedstrijdleiding het aantal deelnemers van een klasse te groot is of 
het niet mogelijk is de klasse in een A (I of 1) en een B (II of 2) groep in te delen, worden in deze 

klasse kwalificatiewedstrijden gezeild volgens RvW Aanhangsel K.  
8.2 Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor, inschrijvingen met de opgave "B-klasse", cq "groep 

II" of "groep 2" in de "A-klasse" dan wel in "groep I' of "groep 1" te plaatsen of de "A-" en de "B-
klasse", cq "groep I" en "groep II" en/of "groep 1" en "groep 2" samen te voegen. 

8.3 Bij minder dan 5 deelnemers in een klasse kan het wedstrijdcomité besluiten deze klasse samen te 

voegen met een andere klasse dan wel de deelnemers mee te delen dat deze klasse te klein is voor 
deelname aan de Schildweek. 

8.4  Van elke klasse worden de standen aan het eind van de dag gepubliceerd bij het clubgebouw van 
Zeilvereniging Schildmeer.  

8.5 Iedere deelnemende boot moet voldoen aan de klassenvoorschriften en voorzien zijn van een geldige 

meetbrief. In afwijking van RvW 78.1 behoeven de boten uit de Optimist C klasse (beginners) niet aan 
dit artikel te voldoen. 
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8.6 Wedstrijdboten die door het wedstrijdcomité voor controle worden opgeroepen, (let op het 

betreffende sein) moeten zich, op straffe van uitsluiting, direct na de wedstrijd melden bij de 
aangegeven steiger in de jachthaven Boei 12. 

8.7 Het programma, inclusief de lokale wedstrijdbepalingen, evenals de deelnemerslijst, zijn voor de 

deelnemers gratis beschikbaar in het clubgebouw van Zeilvereniging Schildmeer. Voor een banenkaart 
wordt een borg van € 2,- gevraagd, na afloop van de wedstrijden wordt dit bedrag teruggegeven bij 

inlevering van de kaart. 
8.8 Voor niet deelnemers zijn de kosten van een programmaboekje € 2,- en voor een banenkaart  

€ 2,-. 

8.9 Van elke klasse worden de standen aan het eind van de dag gepubliceerd bij het wedstrijdkantoor van 
Zeilvereniging Schildmeer. 

 

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied 
 

A1 De wedstrijden zullen worden gezeild op het Schildmeer.  

A2 Let op!!. De oever aan de noordkant van het meer is verstevigd met stenen. 
A3 Het wedstrijdgebied is hierna weergegeven: 
 

 
 

 
 

 

 
                                                                                                                            Richting 

                                                                                                                       Appingedam 

                                                                                                                                 ↑ 
                                                                                                                Damsterweg 

                                                                                                                                               ↓ 
                                                                                                                            Richting  

                                                                                                                          Siddeburen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                                         Boei 12 
                                                                                              De Otter   X Wedstrijdkantoor 

                                                                                          Camping  X       haven en trailerhelling 

                                                                                        haven en         
                                                                                          trailerhelling 

 
                                                                                     Roegeweg 

                                                                                      ↓   Richting Hellum 
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Bijlage B: Banen en merktekens 

 
B1.  De Baan. 

B1.1 De wedstrijden worden gevaren op een zgn. Doorlopende baan. Er staan 6 banen op de baankaart 

getekend welke ook in omgekeerde richting gevaren kunnen worden.  
 Indien op of in de buurt van een merkteken vlag F wordt getoond dan is, na het ronden van dit 

merkteken het volgende merkteken boei F. De wedstrijd kan ook bij een merkteken worden 
afgekort.  De Optimisten varen een verkorte baan en hebben dus een andere baankaart. 

 

 De Algemene baankaart is hier onder schematisch aangegeven, voor de Optimistenklasse A en B 
wordt een andere baankaart gebruikt. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Bijlage C: Klassenseinen, startvolgorde en deelnemerslijsten 
 

De aan de klassen toegekende klassenseinen zijn evenals de startvolgorde en deelnemerslijst zijn in de bij 
het programmaboekje behorende bijlage C opgenomen. 
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Bepaling van het Watersportverbond 

 

Bijlage Z: Standaard Wedstrijdbepalingen  
 
 
Deze bijlage voorziet in een beproefde set wedstrijdbepalingen die is geschreven voor zeilwedstrijden voor 
één of meerdere klassen.  
De bijlage is van toepassing als dat in de Lokale Wedstrijdbepalingen van het evenement is aangegeven. 
 
1 De Regels 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.  
1.2 De Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) zijn van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen de Lokale 

Wedstrijdbepalingen en Standaard Wedstrijdbepalingen, heeft de tekst van de Lokale 
Wedstrijdbepalingen voorrang. 

1.3   Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de taal van de oorspronkelijke tekst voorrang hebben. 
1.4   Indien dat in de Lokale Wedstrijdbepalingen is aangegeven zal in voorkomende gevallen arbitrage 

  worden aangeboden. Appendix T is dan van toepassing. 
 
2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
2.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 

geplaatst op de in de Lokale Wedstrijdbepalingen aangegeven plaats. 
 
3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
3.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal niet later dan 1 uur voor de start van de wedstrijd 

waarop deze van kracht wordt bekend worden gemaakt, behalve dat iedere wijziging in het schema 
van de wedstrijden bekend zal worden gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht 
wordt. 

 
4 SEINEN OP DE WAL 
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan een vlaggenmast in de nabijheid van het 

wedstrijdkantoor. 
4.2 Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut‘ vervangen door ‘niet minder dan 30 

minuten' in wedstrijdsein OW. 
 
5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
5.1 Data van de wedstrijden, het aantal geplande wedstrijden en de tijden van het waarschuwingssein zijn 

opgenomen in de Lokale Wedstrijdbepalingen.  
5.2 Indien het in de Lokale Wedstrijdbepalingen is aangegeven, zullen kwalificatiewedstrijden in de 

aangegeven klassen worden gezeild. Aanhangsel K is bij deze wedstrijden van toepassing. 
5.3 Reservedagen kunnen worden gebruikt als wedstrijden niet zijn voltooid zoals geprogrammeerd of als 

het wedstrijdcomité het onwaarschijnlijk acht dat wedstrijden voltooid zullen worden volgens schema. 
5.4 Eén extra wedstrijd per dag kan worden gezeild op voorwaarde dat geen klasse meer dan één 

wedstrijd vóór op het schema komt, en dat de wijziging is aangegeven in overeenstemming met 
bepaling 3. 

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

5.6 Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur. 
 
6 KLASSENVLAGGEN 
6.1  Klassenvlaggen zijn aangegeven in de Lokale Wedstrijdbepalingen. 
 
7 WEDSTRIJDGEBIED 
7.1 Het wedstrijdgebied is aangegeven in de Lokale Wedstrijdbepalingen. 
 
8 DE BANEN 
8.1 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, is aangegeven in de 
Lokale Wedstrijdbepalingen.  

8.2 De wijze waarop de baan wordt aangegeven, is beschreven in de Lokale Wedstrijdbepalingen. Het 
wedstrijdcomité vaartuig zal dat baansein niet later dan het waarschuwingssein aangeven. 

 



 
Wedstrijdbepalingen 72

ste
 Schildweek                                                                                                                                     7-12 

9 MERKTEKENS 
9.1 De merktekens van de baan, evenals de merktekens van de start- en finishlijn, zijn beschreven in de 

Lokale Wedstrijdbepalingen. 
 
10 GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN 
10.1  Eventuele gebieden die gedefinieerd zijn als hindernissen zijn beschreven in de Lokale 

Wedstrijdbepalingen. 
 
11 DE START 
11.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het 

startsein. 
11.2 De startlijn zal liggen tussen de baanzijde van de merktekens van de startlijn. Indien een merkteken 

van de start een andere dan een boei of joon is, dan wordt de startlijn gedefinieerd in de Lokale 
Wedstrijdbepalingen. 

11.3 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, moeten het startgebied vermijden 
gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden. Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 
100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn. 

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

11.5 In afwijking van Wedstrijdseinen X en RvW 29.1 zullen bij het tonen van vlag X herhaalde 
geluidsseinen worden gegeven. 

 
12 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 
12.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken 

(of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. In afwijking van Wedstrijdseinen en RvW 33 
worden hierbij geen seinen gegeven. 

 
13 DE FINISH 
13.1 De finishlijn zal liggen tussen de baanzijde van de merktekens van de finishlijn. Indien een merkteken 

van de finish een andere dan een boei of joon is, wordt de finishlijn gedefinieerd in de Lokale 
Wedstrijdbepalingen. 

 
14 STRAFSYSTEEM 
14.1 Reserve 
14.2 Voor de in de Lokale Wedstrijdbepalingen aangegeven klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-

Rondenstraf is vervangen door de Een-Rondenstraf. 
14.3 Indien dit in de Lokale Wedstrijdbepalingen aangegeven is, zal Appendix P van toepassing zijn (zoals 

gewijzigd door bepaling 14.2).  
 
15 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 
15.1 Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht, 

zullen zonder verhoor de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5. 
 
16 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 
16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten en verzoeken om verhaal of 

heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet die van toepassing is. 
16.2 Voor iedere klasse is de protesttijdslimiet 60 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 niet later dan 15 minuten na de protesttijdslimiet om deelnemers 
op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren 
worden gehouden in de protestkamer bij het wedstrijdkantoor.  

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

16.5 Een lijst van boten die op grond van bepaling 14.3 hebben erkend RvW 42 te hebben overtreden of 
zijn uitgesloten door de jury zal worden getoond. 

16.6 Overtreding van de bepalingen 11.3, 18, 21, 23, 24, 25, 26 en 27 zullen geen grond voor een protest 
zijn door een boot. Dit wijzigt RvW 60.1(a). Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan 
uitsluiting als het protestcomité dat beslist.  

16.7 Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om heropening worden ingediend: 
(a) Binnen de protesttijdslimiet 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 RvW 66. 
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16.8 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 getoond. Dit 
wijzigt RvW 62.2. 

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

16.10 Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet uiterlijk binnen de 
protesttijdslimiet van de laatste geplande wedstrijddag 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 RvW 62.2. 

16.11 Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend 
zoals voorzien in RvW 70.5. Het Watersportverbond heeft hier, conform RvW 70.5(a) en de bepaling 
van het Watersportverbond hierbij, toestemming verleend. 

 
17 SCOREN 
17.1  Eén wedstrijd moet zijn voltooid om de serie geldig te maken. 
17.2 Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores. 
17.3 Wanneer van 5 tot 7 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
17.4 Wanneer 8 tot 13 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores met aftrek van zijn twee slechtste scores. 
17.5 Wanneer 13 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores met aftrek van zijn drie slechtste scores. 
 
18 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
18.1 Elke boot moet voor zijn startsein, aan-de-wind varend, tussen het startschip en een aan stuurboord 

gelegen meldingsmerkteken doorvaren en daarbij zijn zeilnummer duidelijk aan het wedstrijdcomité 
tonen. Indien die wedstrijd daarna wordt uitgesteld, teruggeroepen of afgebroken, hoeven boten zich 
niet nogmaals te melden, tenzij die wedstrijd diezelfde dag niet wordt gezeild.  

18.2 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen. 

 
19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 
19.1 Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van het wedstrijdcomité. 
19.2 Vervanging van beschadigde of verloren, door het technisch comité gecontroleerde en gemerkte 

uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Verzoeken om 
vervanging moeten schriftelijk worden gedaan aan het comité bij de eerste redelijke gelegenheid. 

 
20 UITRUSTING- EN METINGCONTROLES 
20.1 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 het wedstrijdcomité of 
het technisch comité om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan. Aan de wal 
kan worden gecontroleerd of gemeten op tijden zoals vermeld in de klassenvoorschriften, de 
aankondiging en op in de Lokale Wedstrijdbepalingen aangegeven tijden. 

 
21 RECLAME 
21.1 Boten moeten voldoen aan de bepalingen met betrekking tot reclame in de Lokale 

Wedstrijdbepalingen. Als deze regel wordt overtreden, is World Sailing Regulation 20.9.2 van 
toepassing 

 
22 OFFICIËLE BOTEN 
22.1 Vaartuigen van het wedstrijdcomité zullen herkenbaar zijn aan een verenigingsvlag of -wimpel, of een 

witte vlag met de letters RC. 
22.2 Vaartuigen van het protestcomité zijn herkenbaar aan een witte vlag of wimpel met de letter J of het                                            

woord Jury. 
22.3 Rescuevaartuigen zijn herkenbaar aan een oranje vlag of wimpel. 
22.4 Deelnemende boten moeten vrij blijven van de officiële boten. 
 
23 HULPSCHEPEN 
23.1 Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen moeten buiten de gebieden waar boten 

wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle 
boten zijn gefinisht of zich hebben teruggetrokken, of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, 
algemene terugroep of afbreken geeft. 
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24 AFVALAFGIFTE 
24.1 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of wedstrijdcomité vaartuigen. 
 
 
25 BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
25.1 Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en 

onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het 
wedstrijdcomité.  

 
26 DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  
26.1 Onderwaterademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden 

gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de 
wedstrijdserie.  

 
27 RADIOCOMMUNICATIE 
27.1 Terwijl hij wedstrijdzeilt mag een boot geen spraak of data uitzenden, noch spraak of data ontvangen 

die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen.  
 
28 PRIJZEN 
28.1 Prijzen zullen worden gegeven zoals beschreven in de Lokale Wedstrijdbepalingen. 
 
29 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
19.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 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. 

 
30 VERZEKERING 
30.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimumbedrag van 1.500.000, –  euro per evenement of het equivalent daarvan. 
 

 

Appendix T; ARBITRAGE 

 (Deze appendix is alleen van toepassing als hij vermeld wordt in de aankondiging of de 
wedstrijdbepalingen). 

 
T1 STRAFFEN NA DE WEDSTRIJD 

(a) Op voorwaarde dat regel 44.1(b) niet van toepassing is, mag een boot die mogelijk een of meer 
regels van Deel 2 of regel 31 heeft overtreden op ieder moment na de wedstrijd een straf 
nemen tot het begin van een protest verhoor over het incident. 

(b) De straf na de wedstrijd is een 30% scorestraf berekend volgens regel 44.3 (c). Echter regel 
44.1 (a) is van toepassing. 

(c) Een boot neemt na de wedstrijd een straf door aan de arbiter of een lid van het protestcomité 
een schriftelijke verklaring te geven dat hij de straf aanvaart en daarbij het wedstrijdnummer en 
waar en wanneer het incident plaats vond aangeeft. 

 
T2     ARBITRAGE MEETING 
 Een arbitrage meeting moet gehouden worden voor het protest verhoor bij elk incident wat heeft 

geleid tot een protest door een boot over een of meer regels van Deel 2 of regel 31, maar alleen als 
elke partij vertegenwoordigd wordt door een persoon die aan boord was tijdens het incident. Getuigen 
zijn niet toegestaan. Echter, als de arbiter besluit dat regel 44.1 (b) van toepassing zou kunnen zijn of 
dat arbitrage niet geschikt is, zal de meeting niet plaats vinden, en als de meeting reeds begonnen is, 
zal ze beëindigd worden. 

 
T3    ARBITERS MENING 
  Op basis van het bewijsmateriaal aangedragen door de vertegenwoordigers zal de arbiter zijn mening   

geven over wat het protestcomité waarschijnlijk zal beslissen: 
(a) Het protest is ongeldig 
(b) Geen boot zal worden gestraft voor het overtreden van een regel, of 
(c) Een of meer boten zullen worden gestraft voor het overtreden vanb een regel, waarbij inclusief 

de betreffende boten en de straffen worden aangegeven. 
 
T4    UITKOMST VAN DE ARBITRAGE MEETING 
        Nadat de arbiter zijn mening gegeven heeft, 

(a) Mag een boot een Post-race straf nemen, en 
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(b) Een boot mag vragen het protest terug te trekken. De arbiter mag dan namens het 
protestcomité optreden in overeenstemming met regel 63.1 en het terugtrekken toestaan. 

 Behalve als alle protesten over het incident zijn teruggetrokken wordt er een protest verhoor 
gehouden. 

 

 

Aanhangsel K; Kwalificatiewedstrijden 

  (Indien dit in de Lokale Wedstrijdbepalingen is aangegeven zullen kwalificatiewedstrijden in de 
aangegeven klassen worden gezeild volgens de wedstrijdbepalingen in Aanhangsel K). 

a. Bij de kwalificatiewedstrijden start groep II – het in de Lokale Wedstrijdbepalingen aangegeven 
aantal – minuten na een geldige start van Groep I. Bij de finalewedstrijden start de Silverfleet – het in 
de Lokale Wedstrijdbepalingen aangegeven aantal -  minuten na een geldige start van de Goldfleet. 

b. De subgroepen zeilen kwalificatiewedstrijden volgens onderstaand schema: 
   

Kwalificatie wedstrijd Groep I Groep II                                      

1 Subgroepen a en b Subgroepen c en d 

2 Subgroepen b en d Subgroepen a en c 

3 Subgroepen a en d Subgroepen b en c 

 
c. Na de kwalificatiewedstrijden vindt een splitsing plaats in een Gold- en Silverfleet voor de 

finalewedstrijden. Indien 3 kwalificatiewedstrijden zijn verzeild zal het slechtste resultaat (tijdelijk) 
worden afgetrokken. Indien minder dan 3 geldige kwalificatiewedstrijden zijn verzeild zal de splitsing 
worden gemaakt op basis van de rangschikking zonder aftrek van het slechtste resultaat. 

d. Het aantal groepen in de finalewedstrijden is gelijk aan het aantal groepen in de 
kwalificatiewedstrijden. De groepen hebben zoveel mogelijk hetzelfde aantal deelnemers, waarbij de 
Silverfleet niet groter zal zijn dan de Goldfleet. De boten die het best zijn geëindigd zijn in de 
rangschikking van de kwalificatiewedstrijden zeilen alle finalewedstrijden in de Goldfleet, de overige 
deelnemers zeilen de finalewedstrijden in de Silverfleet. 

e. Mits er drie kwalificatiewedstrijden zijn gevaren wordt de splitsing in de Goldfleet en in de Silverfleet 
op – de in de Lokale Wedstrijdbepalingen aangegeven datum – om 21.00 bekendgemaakt. Zijn er tot 
dan slechts twee of minder kwalificatiewedstrijden gevaren dan zijn de wedstrijden op de volgend 
dag eveneens kwalificatiewedstrijden tot er 3 zijn voltooid. 

f. Indien na 3 wedstrijddagen slechts twee kwalificatiewedstrijden zijn voltooid dan vindt na de 3
de

 dag 
splitsing in de Gold- en Silverfleet plaats op basis van de 2 kwalificatiewedstrijden. Indien na de 
derde dag minder dan twee kwalificatiewedstrijden zijn gevaren, worden de kwalificaties voortgezet 
totdat er twee geldige wedstrijden zijn voltooid 

g. De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven meetellen voor de seriescore. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

                                                                          

 

Aankondiging. 
 

De zeilverenigingen ZVO, VWDTP, ZZ, ZV Schildmeer en ZKZM nodigen jullie uit tot deelname 

aan de wedstrijdserie voor het verkrijgen van de titel Groninger kampioen. Deelname staat open 

voor alle open eenheidsklassen. 

Deze kampioenswedstrijden worden telkens op een ander meer in Groningen en Drenthe gehouden 

en bij voorkeur tijdens een bestaand evenement. 

Voor de data: zie regel 3: Programma van Wedstrijden. 

 

1. Regels. 
 De wedstrijdserie voor het Groninger kampioenschap is onderworpen aan de regels welke 

van toepassing zijn tijdens de betreffende evenementen. De wedstrijdbepalingen van het 

evenement mogen worden aangevuld met dien verstande dat deze aanvullingen de 

bepalingen van het evenement niet mogen tegenspreken.  
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2. Inschrijving en deelnamerecht. 
2.1 Deelname aan de  Groninger kampioenschapserie is mogelijk voor boten van alle erkende 

eenheidsklassen. 

2.2 Alle inschrijvers van het evenement zijn ook potentiële deelnemers aan de wedstrijdserie. 

2.3 Alle wedstrijden tellen mee. Per weekend wordt een totaalscore opgemaakt welke meetelt 

voor het Groninger kampioenschap. 

2.4 Een deelnemer hoeft niet uit de regio te komen. 

2.5 In alle wedstrijden moet de ingeschreven boot door dezelfde stuurman/vrouw worden 

gevaren. 

2.6 Voor deze wedstrijdserie is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 

3. Programma van wedstrijden. 
In onderstaande tabel is aangegeven tijdens welke evenementen de wedstrijdserie om de titel 

Groninger kampioen zal worden verzeild. 

 

Vereniging: Lokatie: Evenement: Datum: 

ZVO Oldambtmeer 2 Landen Regatta 10-11 juni 2017 

VWDTP Paterswoldsemeer DTP - Regatta 1-2 juli 2017 

ZZ Zuidlaardermeer ZZ Weekend 15-16 juli 2017 

ZV Schildmeer Schildmeer Schildweek 22-23 juli 2017 

 

4. Registratie. 
 De registratie voor deelname aan de wedstrijdserie is gelijktijdig met de registratie van het 

evenement. 

5. Verdere informatie. 
 Zie voor verdere informatie de wedstrijdinformatie van de verschillende evenementen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                    

 

 

 

                                                                          

Wedstrijdbepalingen. 
 

 Tijdens  een 4-tal evenementen op resp. het Oldambtmeer, het Paterswoldsemeer, het 

Zuidlaardermeer en het Schildmeer zijn kampioenswedstrijden geprogrammeerd. Winnaar 

van deze wedstrijdserie verwerft de titel Groniger kampioen. 

 

1. Regels. 
 De van toepassing zijn de regels zijn: 

- deze wedstrijdbepalingen; 

- de regels genoemd in de Aankondiging van deze wedstrijdserie; 

- de Aankondiging. 

 De regels 2, 3 en 4 van deze wedstrijdbepalingen zijn aanvullingen op de betreffende regels 

van de wedstrijdbepalingen van het betreffende evenement. 

 

2. Programma van wedstrijden. 
 

Vereniging: Lokatie: Evenement: Datum: 

ZVO Oldambtmeer 2 Landen Regatta 10-11 juni 2017 

VWDTP Paterswoldsemeer DTP - Regatta 1-2 juli 2017 

ZZ Zuidlaardermeer ZZ Weekend 15-16 juli 2017 

ZV Schildmeer Schildmeer Schildweek 22-23 juli 2017 
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3. Scoren. 
3.1 Alle wedstrijden welke het betreffende weekend worden gezeild tellen mee voor de totale 

wedstrijdserie. 

3.2 De deelnemer die als laatste eindigt in een wedstrijd krijgt 1 punt, degene die als één na 

laatste eindigt krijgt 2 punten, enz. 

3.3 Boten welke niet starten, niet reglementair starten, niet finishen, zich terug trekken of 

worden uitgesloten krijgen 0 punten. 

3.4 Per weekend wordt een totaaluitslag bepaald. De totaaluitslag van het weekend is de score 

welke telt voor de einduitslag van het Groninger kampioenschap. 

 

4. Prijzen. 
4.1 Er is één prijs per 3 deelnemende boten in een klasse, met een maximum van 5 prijzen. Voor 

ieder lid van de bemanning van winnende boten in de wedstrijdserie is een prijs beschikbaar. 

4.2 Tijdens het laatste weekend van de wedstrijdserie krijgt de bemanning van de winnende boot 

per klasse de titel Groninger kampioen. 

 
 


