R.R. & Z.V. ”Maas en Roer”
LOKALE WEDSTRIJD BEPALINGEN
YNGLING EVENEMENT OP 6 EN 7 OKTOBER 2018
Organiserende Autoriteit:

R.R. & Z.V. “Maas en Roer”
Roermond.

Wedstrijdleider:

Corrie Neervoort

Informatiepost:

In het clubhuis van
R.R. & Z.V. “Maas en Roer”.

Informatiepost geopend:

6 oktober 2018 van 10.00 tot 11.00 uur

Telefoon:

Clubgebouw:
0475 – 334250
Wedstrijdleider: Tijdens wedstrijden (gehele dag of weekend) +31622380701

Aanvullingen op Bijlage Z, Standaard Wedstrijdbepalingen, van de Bepalingen Watersport verbond in de
Regels voor Wedstrijdzeilen.
1
1.1
1.2

1.3

5.
5.1

5.2

De Regels
De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.
Deze Lokale Wedstrijd Bepalingen (LWB) vormen, inclusief de bijlagen A: ”Wedstrijdgebied” en B:
Baankaart, samen met bijlage Z, Standaard Wedstrijdbepalingen, van de Bepalingen
Watersportverbond in de Regels voor Wedstrijdzeilen, de Wedstrijdbepalingen 2018 voor de Open- en
Clubwedstrijden van R.R. & Z.V. ”Maas en Roer”, conform regel 88.2 RvW.
In geval van meningsverschil over de uitleg van de regels is de Nederlandse tekst van de LWB van
R.R.& Z.V. ”Maas en Roer” bindend.
Programma van de wedstrijden.
e
Zaterdag 6 oktober 1 start 12.30 uur.
Volgende starts zsm na de finish van de vorige wedstrijd.
e
Zondag 7 oktober 1 start 10.30 uur.
Volgende starts zsm na de finish van de vorige wedstrijd.
Wanneer, tijdens het finishen, op het Finishschip vlag “L” getoond wordt zal er nog een wedstrijd
gevaren worden. Dit kan afwijken van het aantal starts dat in het programma staat aangegeven.
Deelnemers worden verzocht zich direct naar het startgebied te begeven.

6

Klassenseinen.
Het klassensein is een geel bord met zwart Yngling logo.

7

Wedstrijdgebied
Bijlage A toont het wedstrijdgebied.

8
8.1

Baan.
De te zeilen baan is een Op- en Neer baan met spreader en beneden-windse gate, zoals aangegeven
in bijlage B.
Het aantal malen dat de baan moet worden gevaren wordt op het startschip aangegeven door middel
van cijferwimpel 2 of 3.
Wanneer op het startschip geen cijferwimpel wordt getoond dient 1 ronde gezeild te worden.

8.2
8.3
9

Merktekens.
Merktekens van de baan zijn genummerde oranje/witte cilindrische boeien.

11
11.1

Start.
De merktekens van de startlijn bestaan uit een oranje vlag op een rode boei en een oranje vlag op het
startschip.
Wanneer, ook gedurende de wedstrijd, de oranje vlag niet op het startschip getoond wordt, is er geen
startlijn.

11.2
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11.3

Er mag uitsluitend door de startlijn gevaren worden om te starten.
Wanneer een boot, in een wedstrijd, na een geldige start, deze regel overtreedt wordt de score voor
deze boot, in de betreffende wedstrijd, DSQ, zonder protest of verhoor. Dit wijzigt regel 63.1 RvW

13
13.1

Finish.
De merktekens van de finishlijn bestaan uit een blauwe vlag op een rode boei en een blauwe vlag op
het finishschip.
Een korte hoornstoot bij het passeren van de finishlijn kan worden gegeven.
Er mag uitsluitend door de finishlijn gevaren worden om te finishen.
Wanneer een boot, in een wedstrijd, na een geldige start, deze regel overtreedt wordt de score voor
deze boot, in de betreffende wedstrijd, DSQ, zonder protest of verhoor. Dit wijzigt regel 63.1 RvW

13.2
13.2

14

Strafsysteem.
Regel 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de Eén-Rondestraf.

15

Tijdslimiet.
Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht,
zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt Regel 35 en A4.

16
16.1

Protesten.
Protestformulieren bevinden zich in het bakje naast de protestbox, in het clubhuis, en dienen ingevuld in
gesloten enveloppe in de protestbox gedeponeerd te worden.
De protest tijdslimiet 60 minuten na de finish van de laatste boot in de laatste race van die dag of nadat
het wedstrijdcomité het signaal “geen wedstrijden meer vandaag” heeft gegeven, afhankelijk van wat
het laatste is.

16.2

17

Scoren.
(a) Wanneer minder dan vijf (5) wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores
(b) Wanneer vijf (5) of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

28
28.1

Prijzen.
De prijsuitreiking zal zo snel mogelijk na de wedstrijden, rekening houdend met de te behandelen
protesten, plaatsvinden in het clubhuis van R.R. & Z.V. “Maas en Roer”.
Aan de winnaar van het evenement zal de Yngling wisseltrofee worden uitgereikt.
e
e
Er zijn prijzen beschikbaar voor de boten op de 1 t/m de 3 plaats in de eindklassering.

28.2
28.3

Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen.
I

Deelnemerslijst.
Voor bepaalde wedstrijden, naar het oordeel van het wedstrijdcomité, zal de deelnemerslijst worden
bekendgemaakt op het mededelingenbord.

II

Uitslagen.
Deze zullen, zo mogelijk, na de laatste wedstrijd op een wedstrijddag, worden gepubliceerd in het
clubhuis van de R.R.& Z.V. “Maas en Roer”.

III

Wal- en Havenbepalingen.
Kamperen op het terrein van Maas en Roer is voor deelnemers toegestaan na overleg met en op
aanwijzing van de havenmeester, dhr. Lucas Lommen, telefoon: 0614574787.
Ligplaatsen zullen door de havenmeester worden aangewezen.

Bijlage: Bijlage A: Wedstrijdgebied.
Bijlage B: Baankaart.
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