
 

Aankondiging van clubwedstrijden. 

 

Deelname aan de Clubwedstrijden Zeilvereniging Schildmeer 2018. 

 

1. De regels. 

De wedstrijdseries zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 – 2020, de Standaard 

Wedstrijdbepalingen (Bijlage Z, RvW) en de Lokale Wedstrijdbepalingen. 

 

2. Deelnamerecht en Inschrijving. 

De wedstrijden zijn uitgeschreven voor de klassen: Optimist, Flits, Splash, Laser, Flash, Valk, Schakel, Top en 

16m2. 

Voor het seizoen 2018 moeten deelnamegerechtigde boten een inschrijfformulier invullen, ondertekenen en 

inleveren bij het secretariaat van de vereniging of bij het info. Tevens wordt verzocht per wedstrijd in te schrijven op 

de website van de zeilvereniging. Opgaven van deelnemers via Internet worden geacht te zijn ondertekend door de 

stuurman van de betreffende boot. 

Deelnemers dienen lid te zijn van de zeilvereniging. Deelnemers die dat niet zijn kunnen, na toestemming van het 

bestuur maximaal twee keer meezeilen, conform het door de algemene ledenvergadering goedgekeurd 

Huishoudelijk Reglement. 

Door aan de wedstrijden deel te nemen aanvaart men alle van toepassing zijnde reglementen. Ook geven ze de 

organiserende autoriteit toestemming de naam te gebruiken voor het maken van start- en finishlijsten. Tevens 

kunnen de NAW-gegevens of het e-mailadres in de toekomst worden gebruikt voor persoonlijke correspondentie 

tussen de vereniging en leden, donateurs en andere belangstellenden. De gegevens zullen nooit aan derden 

worden gegeven. 

 

3. Programma van de wedstrijden. 

Op de wedstrijdkalender 2018 zijn de wedstrijden van de verschillende wedstrijdseries aangegeven evenals het 

tijdstip van de 1ste start van de eerste wedstrijd van die dag. Andere starttijden van die dag zullen direct op een 

geëigende wijze worden bekend gemaakt. 

Tevens wordt de startvolgorde aangegeven en wanneer die gewijzigd kan worden. De startvolgorde wordt ook na 

het waarschuwingssein op het startschip bekend gemaakt. 

 

4. De banen. 

De banen zijn aangegeven op de banenkaart van de zeilvereniging Schildmeer. Voor de Optimisten geldt een 

banenkaart met verkorte banen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een hulpton (HT). Bij een beperkt aantal 

wedstrijden wordt de zgn. lange baan gezeild (bekerwedstrijden. Bij de rest van de wedstrijden zullen “korte” 

wedstrijden worden gezeild op een driehoeksbaan. Ook hier geldt dat voor de Optimisten een verkorte 

driehoeksbaan zal worden uitgelegd.  

 

5. Scoren. 

Het lage puntsysteem is van toepassing. 

Het aantal wedstrijden welke per serie mag worden afgetrokken is vermeld op de wedstrijdkalender. 
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De Wedstrijdcommissie. 
 



 
Lokale wedstrijdbepalingen clubwedstrijden. 

 
 

1. De van toepassing zijnde bepalingen. 

 

Deze Lokale wedstrijdbepalingen (LWB), inclusief de bijlagen vormen samen met de Standaard 

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

clubwedstrijden van de Zeilvereniging Schildmeer. 

 
2.  De locatie van het wedstrijdcentrum. 

 
De locatie van het wedstrijdcentrum is: Verenigingsruimte van de zeilvereniging, Roegeweg 3a te 
Steendam. Tel.: 0598- 431843. 

 

3. Prijzen. 

 

3.1 De Openings- en Sluitingswedstrijden vormen een serie wedstrijden. Om voor een prijs in aanmerking 

te komen dient men aan tenminste de helft van de gezeilde wedstrijden mee gedaan te hebben. 

3.2 De ereleden-, de lokatie- en de bekerwedstrijden zijn elk een wedstrijdserie. Men komt voor een prijs in 

aanmerking als men aan 60% van de gezeilde wedstrijden heeft mee gedaan en dat er tenminste drie 

verschillende deelnemers in de betreffende klasse aan de betreffende serie heeft mee gedaan. 

3.3 De in 2018 geïntroduceerde vrijdagavondwedstrijden vormen een geheel afzonderlijke wedstrijdserie 

en tellen niet mee voor de jaarprijzen. 

 

4. Beeld- en opnamerecht 

 

Door aan de clubwedstrijden deel te nemen verlenen de deelnemers de zeilvereniging het recht om, 

zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar het eigen goeddunken van de organisatie elke fotografische, 

audio en video opnames van de deelnemers voor, tijdens en na de wedstrijden te maken, te gebruiken en 

te tonen. 
 

5. Wijzigingen van de Standaard Wedstrijdbepalingen. 

 

Regel 8: toevoegen 8.3: Wanneer seinvlag R 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 en stuurboord als bakboord. Behalve Boei F, deze moet altijd aan stuurboord worden gerond. 

 

Regel 11: toevoegen bij 11.1: In regel 26 (RvW) wordt klassenvlag gewijzigd in seinvlag W.  

toevoegen 11.6: 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. 

toevoegen 11.7: Aan regel 29.2 (RvW) 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, U, Z  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). 

 

Regel 12: wijzigen in: In afwijking van regel 33 (RvW) mag het wedstrijdcomité de baan wijzigen door 
bij/op 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. 

 

 Regel 13: wijzigen in: Indien bij het zeilen van een “lange” baan 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 afgekort wordt tussen de twee boeien 
van de finishlijn, welke voor Boei 12 liggen. In voorkomende gevallen kan vanaf de kant worden gefinisht. 

 Iedere wedstrijd kan worden beëindigd d.m.v. afkorten bij een merkteken. In dat geval ligt de finishlijn 

tussen het merkteken en een rood merkteken vastgemaakt aan het finishschip. Dit wijzigt regel 32.2 (a) 

(RvW). 

 

 
 

 

Regel 17.3: wijzigen in: Het aantal wedstrijden welke per serie mag worden afgetrokken is op de 

wedstrijdkalender aangegeven.  

 

Bijlage A: Het wedstrijdgebied en de hindernissen. 

Het wedstrijdgebied is het Schildmeer en is aangegeven op de banenkaart. 

De startlijn geldt voor reglementair gestarte boten als een hindernis in de zin van Definities (RvW). 

 

Bijlage B: De banen en de merktekens. 

De banen zijn aangegeven op de banenkaart. De omschrijving van de banen is bindend niet de 

tekeningen. De te zeilen baan staat in de Aankondiging en wordt op het startschip aangegeven dit kan 

d.m.v. een wit bord met een Romeins cijfer, corresponderend met het cijfer op de banenkaart.   

De merktekens van de baan zijn ronde gele boeien met op de top in RVS cijfers, genummerd van 1 tem 11 

en met letteers, A, F, O en W. Tevens kan bij de Optimisten baan nog een hulpton (HT) worden gebruikt. 

De merktekens van de start- en finishlijn zijn ongenummerde boeien. 

 

Bijlage C: Programma van de wedstrijden en klassenseinen. 

Het programma van de wedstrijden en de aan de groepen toegekende klassenseinen zijn op de 

wedstrijdkalender aangegeven.  
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Het wedstrijdcomité. 

 

 


