Zeilvereniging

Neptunus

Wedstrijdbepalingen
van de wedstrijden
georganiseerd in de
EEMS-REGIO.
1.
1.1.
1.2.

Regels
De wedstrijd is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Algemene en
Lokale Aankondiging.
Deze Algemene en Lokale Wedstrijdbepalingen.

2.
2.1

Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen van de wedstrijdleiding aan deelnemers zullen tijdens de
stuurmansbespreking van de betreffende klasse bekend worden gemaakt. Tevens
zullen mededelingen aan deelnemers worden vermeld op het officiële
mededelingenbord, dat is geplaatst is in of in de nabijheid van het clubhuis

3.
3.1

Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal tijdens de stuurmansbespreking gemeld
worden en op het mededelingenbord worden opgehangen.

4.
4.1

Seinen op de wal
Seinen op de wal worden in de buurt van het mededelingenbord getoond.
Wanneer vlag ‘OW’ wordt getroond, wordt ‘1 minuut’ vervangen door een mededeling
via de marifoon, kanaal 72.

5.
5.1

Programma van de wedstrijden
Zie de Aankondiging voor de data en starttijden van de wedstrijden.

7.
7.1

Startgebied
Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter onder en boven de startlijn en
50 meter aan weerszijden van de startlijn.

8.
8.1

Start-/finishschip
Het start-/finishschip is herkenbaar aan de vlag van de organiserende vereniging.

9.
9.1

Start
Er zal worden gestart volgens regel 26 (RvW) met het waarschuwingssein 5 minuten
voor het startsein. Klassenvlag wordt gewijzigd in seinvlag ‘W‘.
Klassenvlaggen zijn niet van toepassing.
Sein

Vlag en geluidssein

Minuten voor
het startsein
5

Waarschuwingssein

Hijsen vlag W met 1 geluidssein

Voorbereidingssein

Hijsen vlag P met 1 geluidssein

4

Strijken vlag P met 1 lang geluidssein

1

Strijken vlag W met 1 geluidssein

0

Eén-minuutsein
Starten
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9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
10.

De klassen starten met tussenpozen van 10 minuten.
De startlijn is beschreven in bijlage A.
Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied
vermijden gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.
Een boot die later start dan 15 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score
DNS of DNC krijgen. Dit is een aanvulling op regel A5 (RvW).
Bij een algemene terugroep zal 5 minuten na de valse start het waarschuwingssein
voor de hernieuwde start worden gegeven. De starts van de volgende
geprogrammeerde groepen worden opgeschoven.
Bij uitstel van de wedstrijd zal na het strijken van het uitstelsein de startvolgorde
hetzelfde blijven zoals omschreven in de bijlage B (deelnemerslijst)
Seinvlag ‘R’.
Wanneer seinvlag ‘R’ op het startschip is gehesen moet de aangeduide baan in
omgekeerde richting worden gevaren en moet de tekst op de banenkaart (bijlage A) als
volgt worden gelezen: Bakboord als stuurboord en stuurboord als bakboord, start als
finish en finish als start.

11.
Baan
11.1 De te zeilen baan wordt aan boord van het startschip kenbaar gemaakt, d.m.v. een wit
bord met een zwarte letter of zwart cijfer.
11.2 De te zeilen banen, evenals de volgorde waarin de merktekens moeten worden
voorbijgevaren, zijn beschreven op de banenkaart (bijlage A) en wordt tijdens de
stuurmansbespreking uitgereikt. De merktekens van de baan en van de start- en
finishlijn staan op bijlage A
12.
Finish
12.1 De finishlijn is beschreven in bijlage A.
12.2 De wedstrijd kan ook bij een merkteken van de baan worden afgekort (seinvlag ‘S’).
13
Strafsysteem
13.1 Regel 44.1 en 44.2 (RvW) is van toepassing.
14.
141

Tijdslimiet
Boten welke niet finishen binnen 2 uur na het finishen van de eerste boot in hun klasse
of na 2 uur na kentering van het tij scoren DNF.

15.
Protesten en verzoeken om verhaal
15.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het protestcomité aan boord van het start/finishschip. Protesten moeten daar weer worden ingeleverd binnen 30 minuten na het
afmeren van het start-/finishschip.
15.2 Mededelingen zullen worden gedaan binnen 45 minuten na het afmeren van het start/finishschip om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn
of zijn genoemd als getuigen.
15.3 Uitslagen van protesten zullen direct na de uitspraak van het protestcomité worden
gepubliceerd.
15.4 Een verzoek om heropening moet worden ingediend bij het protestcomité niet later dan
30 minuten nadat de uitslag van het protest is bekend gemaakt. Een partij kan alleen
vragen om een heropening als dat verzoek schriftelijk en met opgave van redenen
ontvangen is. Dit wijzigt regel 66.2 (RvW).
15.5 In afwijking van regel 65.2 (RvW) moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak
schriftelijk worden ingediend binnen 30 minuten na de mondelinge uitspraak.
16.
Scoren
16.1 De scores worden bepaald na berekening van de zeiltijd m.b.v. het door de DSV
vastgelegde standaard bepaling van de yardstickcijfers.
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17.
Veiligheidsvoorschriften
17.1 Tijdens de wedstrijd wordt de nationale vlag niet gevoerd.
17.2 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité aan boord van
het juryschip hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Hij kan dit ook doen via
de marifoon, kanaal 72 en maakt dit tevens kenbaar door de nationale vlag te zetten.
17.3 Regel 40.1 (RvW) is van toepassing. Het dragen van een persoonlijk drijfmiddel door
alle opvarenden tijdens de wedstrijden is verplicht.
18.
Zeilnummers
18.1 Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op het inschrijfformulier is
vermeld.
19.
Deelnemerslijst
19.1 De deelnemerslijst zal bij de stuurmansbespreking worden uitgereikt. Wijzigingen op
deze lijst worden tijdens de stuurmansbespreking bekend gemaakt.
20.
Wal- en havenbepalingen
20.1 Aanwijzingen van havenmeesters, wedstrijdcomité of andere autoriteiten dienen te allen
tijde te worden opgevolgd.
21.
Officiële boten
21.1 Begeleidingsboten zijn herkenbaar aan de ‘Z’ vlag.
22
Wettelijke verplichtingen
22.1 Deelnemers dienen te allen tijde te voldoen aan de op het betreffende vaarwater
geldende wettelijke verplichtingen.
23.
Afwijzing van aansprakelijkheid
23.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 3
(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.
24.
Privacy
24.1 Voor het verwerken van persoonsgegevens en het maken en publiceren van uitslagen,
foto´s en video´s: zie de privacyverklaring op de website van ZV Neptunus.
25.
Verzekering
25.1 Iedere individuele deelnemer en zijn bemanning moet in het bezit zijn van een
uitgebreide geldige verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid met voldoende
dekking met betrekking tot letsel, dood, schade aan of verlies van eigendommen
veroorzaakt vóór, tijdens of na het evenement.
Bijlagen
Nb. Bijlagen worden tijdens de stuurmansbespreking uitgereikt.
Bijlage A (banenkaart)
Bijlage B (deelnemerslijst).
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