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Wedstrijdbepalingen 
Voor het 

Nederlands Kampioenschap 

In de Flitsklasse 
Georganiseerd door de Watersportvereniging Sleattemermar i.s.m. de Flits Klassenorganisatie (FKON) 

Onder auspiciën van het Watersportverbond 
Van 20  tot en met 22 augustus 2021 

Op het Slotermeer nabij Balk. 
 

 
[NP] De schrijfwijze “[NP]” in een regel betekent dat overtreding van de regel geen grond is voor een protest 

door een boot. Dit wijzigt RvW 60.1(a) 
 
1 De regels 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 

2021 – 2024 (RvW).  
1.2 De volgende regels worden gewijzigd: RvW 60.1(a), RvW 32, RvW 28, RvW A5.1 en A 5.2, RvW 62.1(a), 

RvW 35, RvW A10, RvW 65.2, RvW 62.2, Wedstrijdseinen OW en R. 
1.3 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden is van toepassing.  
1.4 De geldende klassenvoorschriften van de Flitsklasse zijn van toepassing. 
1.5 Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
1.6 Iedere deelnemende persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet gedurende het NK Flits 

2021 voorzien zijn van de vereiste licentie.  
1.7 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van de 

Nederlandse Overheid. Zie voor de geldende regels: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  

1.8 [DP] Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek van een 
evenement official. Falen om hieraan te voldoen kan wangedrag zijn. Redelijke acties door evenement 
officials om COVID-19 richtlijnen, protocollen of regelgeving te implementeren, zijn geen onjuiste 
handelingen of verzuimen zelfs als later blijkt dat het onnodig was. 

  
2 Wijzigingen in wedstrijdbepalingen 
2.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt voor 08.30 uur op de dag dat 

deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden 
bekend gemaakt voor 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt. 
 

3 Communicatie met deelnemers  
3.1 Behalve in noodsituaties mag een boot (terwijl hij wedstrijd zeilt) vanaf het eerste waarschuwingssein  

tot het einde van de laatste wedstrijd van de dag geen spraak of data uitzenden noch spraak of data 
ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle deelnemende boten. 

3.2 Mededelingen aan deelnemers zullen worden gemeld op het officiële Mededelingenbord dat zich 
bevindt  nabij het Wedstrijdkantoor, zijnde het clubgebouw van de Watersportvereniging 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Sleattemermar “It Roefke”.  
 

4 [DP] Gedragscode 
4.1 Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan redelijke verzoeken van race officials. 
4.2 Deelnemers en ondersteunende personen moeten alle uitrusting van de organiserende autoriteit  met 

zorg en goed zeemanschap behandelen, in overeenstemming met alle gebruiksinstructies en zonder de 
functionaliteit ervan te verstoren. 
 

5 Seinen op de wal 
5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan één van de vlaggenmasten nabij het wedstrijdkantoor. 
5.2 Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut’ vervangen door ‘niet minder dan 30 

minuten’ in wedstrijdsein OW. 
 

6 Programma van wedstrijden 
6.1 Registratie: Registratie vindt plaats in het Wedstrijdkantoor, gevestigd in het clubgebouw van de  WSV 

Sleattemermar, Tsjamkedykje 9 in Balk op donderdag 19 augustus 2021 van 16.00 – 20.00 uur en  op 
vrijdag 20 augustus van 08.30 uur – 09.30  uur. 

6.2 Programma van de wedstrijden:  
 
 

 
 
 
 
 Er zijn in totaal 11 wedstrijden geprogrammeerd. Na de eerste 2 wedstrijden op vrijdag en zaterdag 

wordt, onder normale weersomstandigheden, een pauze ingelast. Het eerstvolgende 
Waarschuwingssein na een pauze wordt op het officiële Mededelingenbord nabij het Wedstrijdkantoor 
kenbaar gemaakt. 

6.3 Indien het wedstrijdcomité het, gezien de weersomstandigheden, wenselijk acht om zonder pauze door 
te starten wordt dit kenbaar gemaakt door het hijsen van seinvlag “R” op het finishschip.  

6.4 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur. 
 
7 Klassenvlaggen 
7.1 De klassenvlag is seinvlag “F”. 
 
8 Wedstrijdgebied. 
8.1          Het wedstrijdgebied is het Slotermeer en Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied  
 
9 De banen  
9.1 De tekeningen in aanhangsel C tonen de banen en bij benadering de hoeken tussen de rakken, de 

volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet 
worden gehouden. 

9.2 Banen zullen niet worden afgekort. Dit wijzigt RvW 32. 
 

10 Merktekens 
10.1 Merkteken 1 is een cilindrische gele boei. De merktekens 2, 3s en 3b zijn oranje ronde boeien.  
10.2 Nieuwe merktekens zoals beschreven in WB 13.1 zullen rode ronde boeien zijn. 
10.3 Het merkteken van de start is een staak met een oranje vlag. Het merkteken van de finish is een staak 

met een blauwe vlag. 
10.4 Een wedstrijdcomité vaartuig dat een koersverandering aangeeft is een merkteken zoals beschreven in 

WB 13.2  
 

11 Hindernissen (Reserve) 
12 De Start 
12.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het 

startsein. 

  Datum Waarschuwingssein van 
race 1 van die dag 

2e start 
 

3e start 
 

4e start 

Vrijdag 20 aug. 10.55 uur z.s.m. na de pauze z.s.m. 

Zaterdag 21 aug. 09.55 uur z.s.m.  na de pauze z.s.m. 

Zondag 22 aug. 09.55 uur z.s.m. z.s.m.  
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12.2 De startlijn zal liggen aan de bakboordzijde van het startschip tussen een oranje vlag op het startschip 
en een oranje vlag op een staak aan bakboordzijde van de startlijn aan de baanzijde 

12.3 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen  Dit wijzigt RvW A5.1 en 
A5.2. 
 

13 Wijziging van het volgende rak van de baan  
13.1 Om het volgende rak te wijzigen zal het wedstrijd comité een nieuw merkteken leggen (of de finishlijn 

verplaatsen) en, zo snel als mogelijk is, het oorspronkelijke merkteken verwijderen.  
Wanneer bij een volgende wijziging een nieuw merkteken wordt vervangen, zal het worden vervangen 
door het oorspronkelijke merkteken. Een wijziging wordt aangegeven zoals vermeld in RvW 33. 

13.2 Behalve bij een poort moeten boten tussen het wedstrijdcomité vaartuig dat de wijziging van het 
volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren, het merkteken aan bakboord en 
het wedstrijdcomité vaartuig aan stuurboord houdende. Dit wijzigt RvW 28 
 

14 De Finish 
De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag op een comitéboot en een staak met een blauwe vlag. 
 

15 Reserve 
 
16 Tijdslimieten en streeftijden 
16.1 De streeftijd voor elke wedstrijd is 50 minuten. 
16.2 Falen om te voldoen aan de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a). 
16.3 Boten die niet finishen binnen 15 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en zich later 

niet terugtrekken, bestraft worden of verhaal krijgen, krijgen een score tijdslimiet verstreken (TLE) 
zonder verhoor. Een boot met een TLE-score zal punten krijgen voor de finishplaats twee meer dan de 
punten gescoord door de laatste boot die finishte binnen de tijdslimiet. Dit wijzigt RvW 35, A5.1, A5.2 
en A10. 

16.4 Het niet halen van de beoogde tijd is geen reden voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).  
 

17 Verhooraanvragen 
17.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor, gevestigd in het clubgebouw van de 

WSV Sleattemermar, Tsjamdykje 9 te Balk. Protesten en verzoeken om verhaal of heropening moeten 
daar worden ingeleverd binnen de limiet, die van toepassing is. 

17.2 De protesttijdlimiet is 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag, 
of nadat het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke 
van de twee het laatste is. Op de laatste dag is de protesttijdlimiet 30 minuten nadat de laatste boot 
gefinisht is in de laatste wedstrijd. 

17.3 Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om 
deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als 
getuigen. Verhoren worden in de protestkamer nabij het wedstrijdkantoor gehouden 

beginnend na een oproep van het protestcomité om als partij of getuige te verschijnen. 
17.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité, technisch comité of het 

protestcomité zullen worden getoond op het mededelingenbord om boten op de hoogte te 
brengen op grond van RvW 61.1 

17.5 Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de 
beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt RvW 65.2. 

17.6 Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de 
protesttijdslimiet, of binnen 60 minuten na de publicatie als dit later is, worden ingeleverd. De 
protesttijdslimiet bij afwijzing van het verzoek is 60 minuten nadat de boot is geïnformeerd over de 
afwijzing. Dit wijzigt RvW 62.2 . 
 

18 Veiligheidsvoorschriften  
18.1 [DP] Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité bij de eerst mogelijke 

gelegenheid op de hoogte brengen (direct nadat hij terug aan de kant is, zal de boot een verklaring 
van terugtrekking invullen, welke beschikbaar is in het wedstrijdkantoor). 
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19 Vervanging van bemanning  
19.1 Vervanging van bemanning vóór of tijdens het evenement dient voorafgaande aan de vervanging 

schriftelijk te worden gemeld aan de wedstrijdleider. Bij elke bemanningswissel na de sluiting van de 
inschrijving op 14 augustus om 20.00 uur worden 20 niet aftrekbare punten aan de totaalscore van 
de boot opgeteld. In alle gevallen, waarin een ander persoon dan bij de inschrijving is aangegeven in 
een wedstrijd als bemanning deelneemt, dient voldaan te worden aan de bepaling van het 
Watersportverbond regel 78 RvW. 

19.2 De bij de inschrijving aangegeven verantwoordelijke persoon mag niet vervangen worden en dient 
tijdens alle wedstrijden aan boord te zijn (conform regel 46 RvW). 
 

20 Controle op uitrusting en meting 
20.1 Iedere boot moet bij de controle een geldig meetcertificaat tonen. 
20.2 [DP] Boten zullen beschikbaar zijn voor controle op de uitrusting voorafgaand aan het evenement    
               nabij het clubgebouw van de WSV Sleattemermar op donderdag 19 augustus 2021 tussen 16.00 uur           
               en 20.00 uur. Op vrijdag 20 augustus 2021 is er tussen 08.30 en 09.15 uur alleen nog tijd gereserveerd  
               voor een eventuele herkeuring n.a.v. de daags ervoor geconstateerde tekortkomingen. 
20.3 Er zal worden gemeten met speciale aandacht voor inventaris en veiligheid. 

 
21 Reserve 

 
22 Officiële boten 
22.1 Boten die vallen onder het wedstrijd comité zijn herkenbaar aan een oranje RC-vlag. 
22.2 Hulpschepen van de Flitsklasse zijn herkenbaar aan een Flits-vlag. 

 
23 [DP] Ondersteunende teams 
23.1 Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen moeten buiten de gebieden waar boten 

wedstrijdzeilen blijven, vanaf het moment van het voorbereidingssein  totdat alle boten zijn gefinisht 
of zich hebben teruggetrokken of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of 
afbreken geeft. 

 
24 Afvalafgifte 

Afval kan worden afgegeven aan officiële boten of vaartuigen van ondersteunende personen. 
 

25 Organisatie 
De wedstrijdleider is:   Piet van der Zwaag 
De voorzitter van het protestcomité is: Frans Gort 
De voorzitter van het technisch comité is: Gerrit Salverda  

 
26 Prijzen 
26.1 De bemanning van de winnende boot of team verwerft de titel Nederlands Kampioen 2021.  

Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot of team een blauwe wimpel ter beschikking, 
alsmede een medaille voor ieder lid van de bemanning van de eerste drie boten of teams (voor 
wijzigingen in de bemanning gedurende het kampioenschap zullen geen additieve medailles 
beschikbaar worden gesteld). 

26.2 De verantwoordelijke persoon van de winnende boot ontvangt als wisselprijs van de FKON de “Zilveren 
Flits”. 

26.3 Er is ook een prijs voor de bemanning van de best geëindigde Flits welke normaal is ingedeeld in klasse 
B èn een prijs voor de best geëindigde Flits welke normaal is ingedeeld in klasse C. 

26.4 De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het Kampioenschap om circa 16:00 uur 
plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum (protestbehandeling voorbehouden). 
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Addendum A – De plaats van de haven 
 

 
 
 
Addendum B – De plaats van het wedstrijdgebied 
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Addendum C – Tekening van de banen (zie WB 9.1) 
 
Start – 1b – 2b - 3s of 3b – 1b - 2b - 3s of 3b – 1b – 2b - 3b – Finish 
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