Clubkampioenschappen
20-06-2021
Wedstrijdbepalingen.
Wedstrijdbepalingen voor de Clubkampioenschappen die gehouden wordt op 20 juni 2021.

1. Definities:
Wedstrijdlocatie:
Wedstrijd gebied:

SOV Asiento (Brakkeput)
Spaanse Water

2. Regels:
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 20212024
3. Mededelingen aan deelnemers:
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld tijdens de skippersmeeting op
de wedstrijdlocatie.
4. Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen:
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal, niet later dan 45 minuten voor de
aanvang van de wedstrijd waarin deze van kracht wordt, op het mededelingenbord
bekend worden gemaakt.
5. Seinen op de wal:
Seinen op de wal zullen worden getoond op de jollensteiger van Asiento.

6. Programma van de wedstrijden.
Banen en startschema voor Laser en Optimist Goud
Laser
Skippersmeeting
1e start
2e start
3e start
4e start

11:30 uur
12:00 uur
direct aansluitend
direct aansluitend
direct aansluitend

Optimist Goud
Skippersmeeting
1e start
2e start
3e start
4e start

11:30
12:03uur
direct aansluitend
direct aansluitend
direct aansluitend

Baan Laser

Baan Optimist Goud

Start
Bohama – SB
Caracasbaai – BB
Boei Potvis – BB
Tank 14 – BB
Meeuwtje – BB
Caracasbaai – BB
Boei Zeeverkenners – BB
Finish – tussen steigers Asiento

Start
Bohama – SB
Caracasbaai – BB
Boei Meeuwtje – BB
Caracasbaai – BB
Boei Zeeverkenners – BB
Finish – tussen steigers Asiento

Startlijn: tussen de oranje vlag op startschip en een oranje skippybal of staak met gele
vlag.
Finishlijn: tussen de jollensteiger en het einde van de hoofdsteiger van Asiento.
Vlaggen: de vlaggen met betrekking tot startschip en startseinen worden op de
skippersmeeting bekend gemaakt.

Banen en startschema voor Zilver-Open en Zilver-YSCO.
Zilver-Open, vier races
Skippersmeeting 11:30
1e start
12:00 uur
e
2 start
direct aansluitend
3e start
direct aansluitend

Zilver-YSCO, drie races
Skippers meeting 11:30
1e start 12:06
2e start
direct aansluitend
3e start
direct aansluitend

Baan Zilver-Open

Baan Zilver-YSCO

Start
Boei Bohama - SB
Boei Caracasbaai - BB
Boei Meeuwtje - BB
Boei Caracasbaai - BB
Boei Zeeverkenners - BB
Finish tussen steigers Asiento

Start
Boei Bohama - SB
Boei Caracasbaai - BB
Boei Zeeverkenners - BB
Boei Caracasbaai - BB
Boei Zeeverkenners - BB
Finish tussen steigers Asiento

Startlijn: tussen de oranje vlag op startschip en een oranje skippybal of staak met gele
vlag.
Finishlijn: tussen de jollensteiger en het einde van de hoofdsteiger van Asiento.
Vlaggen: de vlaggen met betrekking tot startschip en startseinen worden op de
skippersmeeting bekend gemaakt.

Banen en startschema voor optimisten Brons en Starters.
Optimisten Brons
Skippersmeeting 14:45
1e start
15:15
2e start zo snel mogelijk na race 1
3e start zo snel mogelijk na race 2
Baan optimist Brons

Starters
Skippersmeeting 15:45
1e start 16:15
2e start zo snel mogelijk na race 1
3e start zo snel mogelijk na race 2
Baan optimist Starters

Starten
Boei Bohama – BB
Boei C – BB
Boei D – BB
Boei Bohama – BB
Finish tussen steigers Asiento

Start tussen de steigers van Asiento
Boei Bohama – BB
Finish tussen de steigers van Asiento

Startlijn: tussen de oranje vlag op startschip en een oranje skippybal of staak met gele
vlag.
Finishlijn: tussen de jollensteiger en het einde van de hoofdsteiger van Asiento.
Vlaggen: de vlaggen met betrekking tot startschip en startseinen worden op de
skippersmeeting bekend gemaakt.
NB: Baan Starters wordt tijdens de Skippersmeeting door de trainers uitgelegd.

7. Klassenseinen.
De wedstrijdklassen zullen worden aangeduid met de volgende seinvlaggen:
Laser-klasse: Laser-vlag (wordt getoond tijdens skippersmeeting)
Goud- en Zilver Open-klasse: Optimist-vlag (Rode vlag met Optimist-logo)
Zilver YSCO - klasse: Optimist-vlag (Gele vlag met Optimist-logo)
Brons en Starters klasse: Optimist-vlag (Blauwe vlag met Optimist-logo)
8.Wedstrijd- en Startgebied:
Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter
aan weerszijden van de startlijn.
9.Baan:
Zie Hierboven banen en startschema.
Een boot mag niet door de finishlijn varen, anders dan om te finishen.
10.Merktekens:
De merktekens van zijn rood-wit gestreepte boeien.
Er mag niet gezeild worden tussen de ondiepteboeien (geel/zwart) en de ondieptes.
11.Start:
Bij gebruik van een startschip, is deze herkenbaar aan een vlag die getoond wordt op
tijdens de skippersmeeting. Het startschip bevindt zich aan het stuurboord uiteinde van
de startlijn.
De startlijn is de lijn tussen de twee merktekens van de startlijn.
De races zullen worden gestart volgens regel 26 met als uitzondering dat de
volgende tijden worden gehanteerd: 3 minuten (waarschuwingssein), 2 minuten
(voorbereidingssein), 1 minuut, startsein.
Een boot mag niet later starten dan 3 minuten na zijn startsein.
12.Finish:
De finishlijn is de lijn tussen de merktekens van de finishlijn.

13. Tijdslimiet:
Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 10 minuten na de finish van de
eerste boot in hun klasse krijgen de score DNF (Niet gefinisht).
14. Protesten:
Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij
wedstrijdcommissie en daar ingeleverd worden binnen 1 uur na de finish van de laatste
boot in zijn klasse in de laatste wedstrijd van die dag.
14.1 Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt binnen 15
minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over
plaats en tijd van de behandeling van protesten, waarbij zij als partij of getuige zijn
betrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis te
nemen.
14.2 In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak
schriftelijk worden ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.
14.3 Mededelingen conform regel 61.1(b) RvW zullen op het mededelingenbord
worden geplaatst.
15. Scoren:
Het Lage Punt Systeem wordt gehanteerd ter bepaling van de uitslagen.
Er moet minimaal 1 race zijn voltooid, om de wedstrijdserie geldig te maken. Alle races
tellen mee voor het totaal resultaat.
16. Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking wordt zal om 17 uur beginnen.
18. Zwemvesten:
Het dragen van een zwemvest is verplicht.

