ZOETERMEERSE WATERSPORTVERENIGING ‘NOORD-AA’
Accommodatie en clubgebouw: Het Lange Land 2 – 2725 KZ Zoetermeer. Telefoon 079-3417298

Wedstrijdbepalingen clubwedstrijden
ZWV Noord-Aa
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•

Opgericht 14 november 1977

•

Correspondentieadres bestuur:
Postbus 5009 – 2701 GA Zoetermeer

•

Internet: www.zwvnoord-aa.nl

•

Jeugd- en volwassenenopleidingen

•

Breedte- en topsport, recreatie en
wedstrijden

•

Ligplaatsen

De reglementen
Op de wedstrijdserie georganiseerd door de ZWV Noord-Aa zijn van toepassing de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW) 2009-2012, de bepalingen van het KNWV, de voorschriften van de klasse(n) (tenzij
enige hiervan door deze wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en deze wedstrijdbepalingen. Acties van
het wedstrijdcomité vormen nooit grond voor verhaal.
Inschrijvingen
In aanmerking komende boten kunnen worden ingeschreven bij het wedstrijdcomité op de ZWV Noord
AA.
Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen zullen worden vermeld op het whiteboard dat tussen de dartborden hangt. Dit bord
bevindt zich in beginsel in de kantine van het clubhuis. Na iedere mededeling zal seinvlag L gehesen
worden en 1 geluidssein worden gegeven.
Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal tenminste ½ uur voor de skippers-meeting worden gemeld
op het mededelingenbord.
Wijziging definitie van ZONE
Zone: Het gebied rondom een merkteken binnen een afstand van twee romplengtes van de boot die er
het dichts bij is.
Seinen op de wal
6.1. Seinen op de wal zullen worden getoond voor het clubhuis.
6.2. Seinvlag "OW", de onderscheidingswimpel met twee geluidsseinen (één bij het wegnemen)
betekent: "Uitstel van de wedstrijd. Het waarschuwingssein zal worden gegeven niet minder dan 1
minuut nadat "OW" is weggenomen."
Programma van de wedstrijden
De manches zijn als volgt geprogrammeerd:
10:30 Sluiting inschrijving en skippers-meeting
11:00 Eerste start (1e klasse)
Zo snel mogelijk na het finishen van de laatste deelnemer in een klasse in manche 1 en 3 zal het
voorbereidingssein voor die klasse voor de daarop volgende manche worden gegeven. De starttijd voor
de 3e manche zal minimaal 30 minuten voor de start op het mededelingenbord worden bekend gemaakt.
Klassenvlaggen
Als klassenvlaggen worden gebruikt: SW – cijferwimpel 1, Optimisten – cijferwimpel 2.
Elke volgende klasse krijgt een andere vlag die bij de skippers-meeting bekendgemaakt zal worden.
Wanneer er 5 of meer boten van de zelfde klasse zijn mag het wedstrijdcomité altijd de beslissing nemen
om deze een eigen klasse te geven. Indien er een klasse bij komt zal dit bij de skippers-meeting worden
vermeld. Extra klassen starten altijd gelijk met de SW-klassen i.v.m. de jaarprijs.
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9. Wedstrijdgebied
Het wedstrijdgebied staat aangegeven op de banenkaart van de ZWV Noord-AA.
10. De baan
10.1. De banen zullen indien noodzakelijk naar het oordeel van de wedstrijdleiding worden afgekort.
Indien de baan wordt ingekort, wordt de S-vlag en de klassenvlag getoond met 2 geluidsseinen.
10.2. Tijdens de wedstrijd mag er niet over de finishlijn gevaren worden dan alleen voor het finishen.
10.3. Alle boeien moeten Bakboord gerond worden.
10.4. Indien er een andere baan gezeild wordt dan die op de banenkaart staan dan wordt dit via het
mededelingenbord in het clubhuis kenbaar gemaakt. Deze wijziging geldt voor alle aaneensluitende
wedstrijden.
11. Merktekens
Merktekens 1, 2, 3, 4 bestaan uit gekleurde boeien.
Merktekens van de startlijn zijn de gele vlag op staken bij het startschip.
12. De start
12.1. De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW artikel 26. De klassen starten met tussenpozen
van 5 minuten in de volgorde: SW, Optimisten. Wanneer het wedstrijdcomité het nodig acht
kunnen zij deze volgorde veranderen.
De startprocedure is als volgt:
Waarschuwingssein: 5 minuten klassenvlag 1 geluidssignaal
Voorbereidingssein: 4 minuten P-vlag 1 geluidssignaal
Een-minuut 1 minuut P- vlag weg 1 geluidssignaal
Starten 0 minuten Klassenvlag weg 1 geluidssignaal
12.2. De startlijn ligt aan bakboordzijde van het startschip.
12.3. Boten waarvoor het voorbereidingssein niet is gegeven moeten vrij blijven van het startgebied en
van alle boten waarvan het sein is gegeven.
12.4. Een boot mag niet later starten dan 5 minuten na zijn startsein.
13. Terugroepen
13.1. Individuele terugroepseinen zullen worden gegeven
13.2. Wanneer een algemeen terugroepsein is gegeven zal/ zullen de start(s) van de volgende klasse(n)
dienovereenkomstig worden uitgesteld.
14. De finish
De finishlijn ligt tussen twee staken met blauwe vlaggen vóór het clubhuis van de vereniging zoals
aangegeven op de banenkaart.
15. Tijdlimiet
Boten die er niet in slagen te finishen binnen 45 minuten (gezeilde tijd) na de finish van de eerste boot
zullen worden genoteerd als "niet gefinisht" (DNF).
16. Protesten
16.1. Protesten zullen ter lering en vermaak aan de bar behandeld worden samen met het
wedstrijdcomité. Wanneer er schade gevaren word zal het volgens onderstaande procedure gaan.
16.2. Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij het wedstrijdcomité
(in het clubhuis)
Protestformulieren van de 1e en de 2e manche moeten binnen 15 min. na de finish van de laatste
boot in de 2e manche bij het wedstrijdcomité worden ingediend.
Protestformulieren van de 3e en de 4e manche moeten binnen 15 min. na de finish van de laatste
boot in de 4e manche bij het wedstrijdcomité worden ingediend.
16.3. Het protestcomité zal protesten zo spoedig mogelijk behandelen.
16.4. Mededelingen over de protesten zullen worden opgehangen binnen 30 minuten na het einde van
de protestperiode om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van
protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken.
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17. Puntentelling
Het lagepunten systeem wordt toegepast. Alle individuele wedstrijden tellen mee voor de jaarprijs.
18. SW-factoren
Het wedstrijdcomité hanteert de SW-factoren zoals die door het KNWV zijn opgesteld voor het seizoen
2009.
De SW-factor van een boot die niet voorkomt op de SW-lijst van het KNWV wordt vastgesteld door het
wedstrijdcomité.
19. Veiligheid
Het dragen van zwemvesten gaan volgens klasse voorschriften. Voor jeugd en jeugdklassen is het dragen
verplicht. Boven windkracht 5 is het voor elke deelnemer verplicht.
20. Prijzen
Prijzen worden toegekend aan de stuurman (en evt. bemanning) van boten die als eerste, tweede en
derde eindigen in de wedstrijdserie. De derde prijs wordt niet uitgereikt als er 8 of minder deelnemers zijn
en de tweede prijs niet als er 5 of minder deelnemers zijn.
21. Leeftijdsgrenzen
De ZWV Noord AA zal voor de Splash geen leeftijdsgrens hanteren.
22. Eigen rekening en risico
De deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor eigen risico. De watersportvereniging, het door
het bestuur aangestelde wedstrijdcomité kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke
vorm dan ook welke direct of indirect in verband met de deelname aan deze wedstrijden zou kunnen
ontstaan.
23. Verzekering
Voor iedere deelnemende boot dient ten minste een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te
zijn afgesloten met een minimum dekking van € 500.000 per gebeurtenis
24. Kosten en deelname
Leden kunnen gratis deelnemen aan de clubwedstrijden en zich ter plekke op de ochtend van de
wedstrijd opgeven.
De kosten voor deelname aan de CLUBWEDSTRIJD. –Wedstrijden voor niet leden bedragen € 7,50 per
boot per CLUBWEDSTRIJD./dag, en kunnen op de ochtend bij het inschrijven worden voldaan aan de
wedstrijdcommissie.
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