
 

Wedstrijdbepalingen Open Valkendag  
 

 

 

Wedstrijdbepalingen: 

1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 - 

2020 (RvW).  

2.    De Standaard Wedstrijdbepalingen zoals vermeld als bepalingen van het Watersportverbond Bijlage Z in de    

       Regels voor Wedstrijdzeilen zullen van toepassing zijn 

3. Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze Wedstrijdbepalingen wijzigen. 

4. Mededelingen aan de deelnemers worden s ’morgens bekend gemaakt in het clubgebouw “It Roefke” 

tijdens het palaver. 

5. Bij de betaling van het inschrijfgeld worden tevens de nummers van de boten en de Wedstrijdbepalingen   

       uitgereikt. Het uitgereikte nummer dient in de betreffende boot aanwezig te blijven en moet na de 

 slotwedstrijd worden ingeleverd in het clubgebouw. 

6. Programma van de wedstrijden: De volgorde van de geprogrammeerde wedstrijden is als volgt: 

 

Dag Wedstrijd Tijd van het 1
e
 Waarschuwingssein 

Zaterdagmorgen 1 10.10  

 2 Zo spoedig mogelijk 

Zaterdagmiddag 3 13.25 

 4 Zo spoedig mogelijk 

       7.   Startprocedure:  

 7.1 De startprocedure wordt omschreven in Bijlage C; 

 7.2 Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of een reeks van wedstrijden spoedig zal beginnen, zal 5    

 minuten voor het waarschuwingssein een oranje vlag worden getoond op het startschip, met 1  

 geluidssein. 

       7.3 Na 16.00 uur wordt geen waarschuwingssein meer gegeven. 

       8.    Finish: 

 8.1   De finish wordt aangegeven door vlag S (wit met blauw vierkant) op het finishschip;   

 8.2   De finishlijn wordt gevormd door de boeien van de onderpoort of van de bovenpoort (afhankelijk waar 

  het finishschip ligt). 

  8.3   Bij het finishen dient men het uitgereikte nummer duidelijk te tonen. 

9.   Merktekens: 

9.1 De merktekens van de baan zijn ronde rode boeien; 

 9.2 De merktekens van de startlijn zijn ronde oranje boeien; 

 9.3 De merktekens van de finish  zijn rode ronde boeien welke de onder- of bovenpoort vormen; 

10. Tijdslimiet:  

 Boten die niet finishen binnen 15 min. nadat de eerste boot is gefinisht zullen de score DNF krijgen. 

11. Wisseling van boten: 

 Na de morgen wedstrijden wordt gewisseld van boot. 

 De uitslag na de eerste serie van 2 wedstrijden is bepalend voor het toekennen van de boot.  

 De bemanning van de laagst geplaatste boot, zeilt ‘s middags in de boot van de hoogstgeplaatste en  

 zo verder. Deze nieuwe bootverdeling wordt bekend gemaakt tijdens de lunch in het clubgebouw en wordt 

 vermeld op het mededelingenbord. 

12. Afwijzing van aansprakelijkheid: 

 Deelnemers nemen geheel voor eigen rekening en risico deel aan de wedstrijdserie van de Open Valkendag. 

 De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel 

 veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 

 Alle deelnemers aanvaarden bij deelname een hoofdelijke aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de 

 gebruikte boten.  

 

 



Bijlage A: Het wedstrijdgebied 

 

A1 – tot het wedstrijdwater van het Slotermeer wordt aangemerkt alle water wat zich bevindt ten westen van de 

doorgaande  vaargeul tussen Sloten en W

 

A2 – het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde 

vaargeul tussen Sloten en Woudsend. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd 

door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de de

     – In de betonde vaargeulen dient men niet deelnemende schepen 

 

Bijlage B: Banen en merktekens 

De te zeilen baan is een zgn. “op-en-neerbaan

 

B1 – De volgorde waarin de merktekens moeten worden gerond 

Start – bovenpoort - onderpoort – bovenpoort 

 

C1  – De startprocedure                                                                           

 

  Waarschuwingssein (5 minuten sein

             en 1 x  geluidssein 

  Voorbereidingssein (4 minuten sein

            en 1 geluidssein 

  Eén minuutsein: Neerhalen van P

 

  Start: Neerhalen van W-vlag en 1 

 

 

C2 – Individuele terugroep 

 

Bij een individuele terugroep wordt vlag 

 

C3 –  Algemene terugroep 

 

Bij een algemene terugroep wordt vlag 

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start.

vlag-W voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit

Direct na het neerhalen van vlag W wordt 

C4 – Wanneer vlag    OW word

 

C5 –   Afkortvlag S en 2x geluidssein

 

Let op:  We varen met de boten van De Stipe, de Ulepanne en Marswâl. 

 Schade varen kost de eigenaren altijd geld, en dat is uiteraard niet de bedoeling!

Veel plezier en succes! 

tot het wedstrijdwater van het Slotermeer wordt aangemerkt alle water wat zich bevindt ten westen van de 

Woudsend. 

aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde 

oudsend. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd 

door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de definities RvW. 

In de betonde vaargeulen dient men niet deelnemende schepen niet te hinderen.  

neerbaan.  Mededelingen over de baan volgen tijdens het palaver om 9.15 uur.

waarin de merktekens moeten worden gerond is als volgt: 

bovenpoort – onderpoort – etc.  

                                                                            

Waarschuwingssein (5 minuten sein): Hijsen vlag W  

minuten sein): Hijsen vlag P 

P-vlag en 1 x geluidssein 

en 1 x geluidssein 

 

Bij een individuele terugroep wordt vlag X getoond en worden herhaalde geluidssignalen gegeven

Bij een algemene terugroep wordt vlag EV getoond met 2 x geluidssein 

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start.

voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als visueel nieuw waarschuwingssein. 

wordt deze weer gehesen. 

wordt getoond met 2 x geluidssein is er uitstel voor onbepaalde tijd

en 2x geluidssein 

We varen met de boten van De Stipe, de Ulepanne en Marswâl.  

Schade varen kost de eigenaren altijd geld, en dat is uiteraard niet de bedoeling!

                      Wedstrijdbaan

tot het wedstrijdwater van het Slotermeer wordt aangemerkt alle water wat zich bevindt ten westen van de 

aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde 

oudsend. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd 

 

tijdens het palaver om 9.15 uur. 

getoond en worden herhaalde geluidssignalen gegeven 

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start. Het neerhalen van  

geval als visueel nieuw waarschuwingssein.  

is er uitstel voor onbepaalde tijd. 

Schade varen kost de eigenaren altijd geld, en dat is uiteraard niet de bedoeling! 

 

Wedstrijdbaan 


