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Algemene uitgangspunten 
De volgende algemene basisregels zijn nog steeds van kracht voor iedereen die betrokken is bij 
zeilwedstrijden georganiseerd door de WSV Sleattemermar: 

 
• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand; 
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Blijf thuis als iemand binnen het huishouden waartoe je behoort koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft; 
Kijk op de website van de GGD of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  
voor nadere informatie wanneer je    weer naar buiten mag en mag sporten; 

• Blijf thuis als iemand binnen het huishouden waartoe je behoort positief is getest op het 
coronavirus (COVID-19; 

• Kijk op de website van de GGD of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  
voor nadere informatie wanneer je weer naar buiten mag en mag sporten; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens een sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor zowel deelnemers als comitéleden 
en andere, bij het evenement betrokken personen. 

• Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• Vermijd drukte; 
• Schud geen handen; 
• Douche thuis of aan boord van het moederschip, maar niet op de sportlocatie; 
• Vermijd het aanraken van je gezicht; 
• Was vaak je handen met water en zeep (voor en na bezoek aan de sportlocatie); 
• Draag een mondkapje waar dat verplicht is. 

 
Specifieke uitgangspunten bij Zeilwedstrijden, georganiseerd door de WSV Sleattemermar 
Algemeen: 
• Zeilers hoeven tijdens de zeilwedstrijden onderling de 1,5 meter regel niet te hanteren.  
• Na de   zeilwedstrijden (op de wal) is de 1,5 meter regel wèl van toepassing. 
• I      edereen blijft zelf verantwoordelijk voor het hanteren en handhaven van de 1,5 meter regel.  
• De WSV Sleattemermar is niet verantwoordelijk indien op de locatie rondom het clubhuis “It 

Roefke” de 1,5 meter afstandsregel wordt overtreden.  
• Voor de volgers van de zeilwedstrijden zijn aan de wal geen specifieke speciale publieksvakken 

gerealiseerd, maar alle aanwezigen op de locatie worden door de Organiserende Autoriteit 
gehouden aan de 1,5 meter regel.  

• Dit Corona-protocol maakt onderdeel uit van de officiële Aankondiging en Wedstrijdbepalingen. 
Dit betekent dat de jury straffen aan deelnemers kan opleggen indien het protocol niet wordt 
nageleefd.  

• Voor het naastgelegen  café-restaurant “Badmeester Keimpe” gelden specifieke Corona-
maatregelen. Iedere betrokkene aan het zeilevenement, die een bezoek brengt aan het café-
restaurant en het bijbehorende terras, wordt geacht zich aan deze maatregelen te houden. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Deelname en inschrijving 
• Deelnemers schrijven zich via de site van de betrokken Klassenorganisatie in.  
• Zeilers die zijn ingeschreven dienen zich, voorafgaand aan de zeilwedstrijden, te melden bij 

het wedstrijdkantoor dat gevestigd is in het clubgebouw van de WSV Sleattemermar.  
 

Trailerhelling  
• Voor deelnemers aan zeilwedstrijden is de trailerhelling vrij te gebruiken.  
• Deelnemers dienen de 1,5 meter regel op het terrein te hanteren en groepsvorming te 

vermijden. Zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de vrijwilligers in het 
organisatiecomité.  

 
Ligplaatsen in de haven 
• Volg, bij het kiezen van een ligplaats voor moeder- en wedstrijdschepen in de haven nabij 

café-restaurant Badmeester Keimpe, de aanwijzingen van de havenmeester. 
 

Optuigen van de boot 
• Houdt bij het optuigen van de zeilboot zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 
• Voor het optuigen van zeilboten van kinderen (bijv. bij het NK Flits) geldt dat maximaal één 

volwassene per boot mag helpen bij het optuigen van de boot. 
 

Protestbehandelingen 
• Protestbehandelingen vinden plaats in een speciale juryruimte naast het clubgebouw “It Roefke”. 
• Op en rond de jurykamer en het clubgebouw dient iedereen 1,5 meter afstand te houden. 
• Partijen die betrokken zijn bij een protest dienen buiten de jurykamer te wachten. 
• Partijen worden door de jury één voor één binnen geroepen. 
• Het is verplicht om in de jurykamer een mondkapje te dragen en voordat je 

naar binnen gaat je handen te wassen / te ontsmetten. 
• De modelbootjes die voor een situatieschets worden gebruiken zullen na het gebruik 

worden ontsmet. 
• Tijdens de protestbehandeling zijn toehoorders niet toegestaan. Alle instructies van de jury dienen 

door alle betrokken direct te worden opgevolgd. 
 
Race Office / Clubgebouw “It Roefke 
• Toegang tot het clubgebouw is alleen mogelijk via het volgen van de aangegeven routes. 

Toestemming tot toegang wordt gegeven door dienstdoende vrijwilligers en/of bestuursleden  
van de WSV Sleattemermar. 

• Bij toegang tot het clubgebouw dienen de handen te worden ontsmet met aanwezige 
ontsmettingsmiddelen. 

• In het clubgebouw dienen de aanwezigen 1,5 meter afstand te houden. 
• Het clubgebouw wordt voldoende geventileerd. 
• De bar van het clubgebouw is voorzien van een schermen. 
• Voor vrijwilligers zijn mondkapjes beschikbaar. 
• Bij betreding van het clubgebouw dienen de handen te worden ontsmet. 
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Startschip 
• Het startschip zal bemenst worden met maximaal 5 personen  (wedstrijdleider, schipper, 

tijdwaarneming, schrijver en vlaggenist). 
• Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. 
• Op het startschip zijn middelen aanwezig om de handen te ontsmetten. 

 
Rubberboten 
• In rubberboten van het wedstrijdcomité zitten maximaal twee personen (in Rib 1 max. 3). 
• Er dient in de rubberboten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden. 
• Aan de bemanning van de rubberboten worden mondkapjes ter beschikking gesteld aan degene 

die daar prijs op stelt. 
 

Prijsuitreiking 
• Indien er een prijsuitreiking plaatsvindt zal deze in de buitenlucht plaatsvinden.  
• Prijswinnaars krijgen de prijzen gepresenteerd (worden niet overhandigd). 

 
Tot slot 
De veiligheid en gezondheid van zowel deelnemers als vrijwilligers staat voorop tijdens de 
zeilevenementen welke door de WSV Sleattemermar worden georganiseerd. Indien zich 
omstandigheden voordoen waardoor de organisatie dit niet goed kunnen waarborgen, kan de 
wedstrijdleider,  de wedstrijdcommissie of het bestuur van de WSV Sleattemermar besluiten de 
zeilwedstrijden af te gelasten. 
 
 
 
Eindversie 03-08-2021 
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