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Aankondiging Gold Cup IOU Nederland 
 

georganiseerd door Watersportvereniging Sleattemermar in 
samenwerking met de Olympiaklasse Organisatie 

onder auspiciën van het Watersportverbond 
 

Op 22 en 23 augustus 2020 op het Slotermeer nabij Balk 
 
 

1 REGELS 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels 

voor Wedstrijdzeilen 2017 – 2020 (RvW).  
1.2 Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Nederlandse tekst voorrang hebben. 
1.3 De geldende klassenvoorschriften van de Olympiajolklasse zijn van toepassing. 
1.4 Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) 

Wedstrijdbepalingen worden vermeld. 

 
2 Reserve 

 
3 Deelnamerecht en Inschrijvingen  
3.1 Iedere, aan de Gold Cup deelnemende persoon aan boord, die woonachtig is in 

Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie. 
3.2 Deelname gerechtigde boten dienen vóór 18 augustus 2020 om 20.00 uur 

ingeschreven te zijn via de website www.olympiajol.nl 
 

4 Inschrijfgeld 
4.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 35 en betaling via een betaalverzoekje.  
 
5 Programma van de Wedstrijden 

Zaterdag 22 augustus zal de start van de eerste 1e wedstrijd om 11.00 uur zijn. 
Zondag 23 augustus zal de start van de 1e wedstrijd om 9.30 uur zijn. 
 
We zeilen dit weekend in een zogenaamd tijdsslot zonder het aantal wedstrijden 
van tevoren aan te geven. Dit om zoveel mogelijk starts te kunnen maken. 
 
Zaterdags zeilen we tot ca. 18.00 uur (laatst gefinishte boot) met tussendoor een 
lunchpauze van ca. 1,5 uur. 
Zondags zeilen we tot ca. 15.00 uur (laatst gefinishte boot) met tussendoor een 
lunchpauze van ca. 1,5 uur.  

De streeftijd voor elke wedstrijd is 30 minuten. 
 
6 Wedstrijdbepalingen 

Het programma met de Wedstrijdbepalingen is in ieder geval beschikbaar vanaf 15 
augustus 2020 op de website van de Olympiajol klasse  www.olympiajol.nl.  

  

http://www.olympiajol.nl/
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7 Locatie 
7.1 De locatie van de Watersportvereniging Sleattemermar is Tsjamkedykje 9 in Balk  
7.2 Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt 

gezeild. 
7.2 De wedstrijden zullen worden gehouden op het Slotermeer nabij Balk. 
7.3 Aanhangsel B toont het wedstrijdgebied. 

 
8  Banen  
 De wedstrijden worden gezeild op een up/down baan. Een tekening van de baan is 

opgenomen in de Wedstrijdbepalingen. 
 De baan wordt niet afgekort. Dit wijzigt RvW 32. 

 

9. Protesten 
Protesten zullen behandeld worden via zogenaamd “snelrecht”. 

 Er is jury in een rubberboot op het water aanwezig 
Protestlimiet bedoeld in RvW 61.3 voor elke wedstrijd is 2 min nadat de laatste boot 
is gefinisht of de tijdslimiet van finishen is bereikt. Dit wordt kenbaar gemaakt door 
het strijken met 1 geluidssignaal van de blauwe vlag op het finishschip. 
Protesten en verzoeken om verhaal betreffende een incident waarbij een boot 
betrokken was of dat hij zag in het wedstrijdgebied moet, in afwijking van RvW 61.3 
en RvW 62.2 mondeling worden ingediend bij het finishschip, dir wijzigt RvW 61.3 en 
RvW 62.2 
Protesten betreffende incidenten in het wedstrijdgebied worden onmiddellijk na einde 
protesttijd behandeld door de jury op het water. 
In afwijking van RvW 63.6 zullen er geen getuigen gehoord worden 
Van de protestbehandeling wordt een geluidsopname gemaakt. 
 

 
10 Scoren 
 Het Lage Punten Scoresysteem van Appendix A (regel A4.1 RvW) is van toepassing.  

(a) Wanneer minder dan vier wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een 
boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. 
(b)  Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot 
het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. Dit wijzigt 
regel A2 (RvW).  

 
11 Officiële boten en hulpschepen 
  Boten die vallen onder het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een oranje vlag met 

vermelding RC in zwart. 
 Rescueboten zijn herkenbaar aan een oranje vlag of wimpel. 
 Juryboot is herkenbaar aan een lettervlag J (Juliet)  
 
12 Ligplaatsen deelnemers 
 Deelnemende boten kunnen, na afloop van de wedstrijden, een ligplaats kiezen in de 

Jachthaven nabij Restaurant Badmeester Keimpe of een ligplaats kiezen op de wal. 
 
13 Radiocommunicatie  

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch 
radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in 
noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 

 
14 Prijzen 
 Er zullen minimaal 3 prijzen beschikbaar gesteld worden. 
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15     Afwijzing van aansprakelijkheid 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie Zie RvW 4, 
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 

 
16     Verzekering 

Elke boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 
minimumbedrag van 1.500.000 euro per incident of het equivalent daarvan.  

 
17 Overige informatie 

Voor overige informatie kan contact worden opgenomen met Ale Bok 0653376654 of 
alebok@me.com 

 

Aanhangsel A locatie 
 

 
 

Aanhangsel B – Wedstrijdgebied 
 

 


