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    Lokale Wedstrijdbepalingen IJsberenrace, 2 en 3  november 2019 
   

Te gebruiken bij Bijlage Z bepalingen Watersportverbond 
______________________________________________________________________________________ 
NB: de nummering is gelijk aan de nummering in Aanhangsel Z. 
 
1 REGELS 
 RvW bepalingen Watersportverbond bijlage Z is van toepassing. 
  
2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in 
de hal van het clubhuis van WV Aegir.  
 

5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
5.1 Data van de wedstrijden:  

Race area A 
Datum  klasse   waarschuwingssein 
2+3 nov  Splash   10.25 uur  

 2+3 nov RS Feva  z.s.m. na geldige start Splash  
2+3 nov Optimist Junior  z.s.m. na geldige start RS Feva 

 2+3 nov Optimist Benjamin  z.s.m. na start Optimist Junior 
 Race area B 

Datum  klasse   waarschuwingssein 
2+3 nov SW Klasse  10:25 
2+3 nov  Laser   z.s.m. na geldige start SW klasse  
Race area C 
Datum  klasse   waarschuwingssein 
3 nov  Optimist Groen   10.25 uur 

  
Voor Laser, SW-klasse, Splash, RS Feva en Optimist Junior  en Benjamin wordt gestreefd naar totaal 9 
wedstrijden. 

 Voor Optimist Groen  wordt gestreefd naar 5 wedstrijden. 
 

Een walpauze wordt  bekendgemaakt door het tonen van vlag OW boven H op het startschip. De tijd van 
het eerste waarschuwingssein van de volgende wedstrijd wordt bekendgemaakt op het mededelingenbord 
in de hal van het clubhuis.  
 

5.2 Niet van toepassing. 
5.3 Niet van toepassing. 
5.4 Niet van toepassing. 
5.6  Op Zondag 3 november wordt geen waarschuwingssignaal gegeven na 15:25. 
 
6 KLASSENVLAGGEN 
 Klassenvlaggen zijn:    

Laser: 4.7, Radial 
, Standard 

Vlag Laser 
 

SW-Klasse Vlag O 
 

Splash Vlag R 
 

RS-Feva Vlag D 
 

Optimist Junior  Vlag F 
 

Optimist 
Benjamin 

Vlag J 
  

Optimist  Groen Vlag G 
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Optimist Junior voert een rood lint in de spriet, Optimist Benjamin voert een blauw lint in de spriet, Optimist Groen 
voert een groen lint in de spriet  
 
7 WEDSTRIJDGEBIED 
 Het wedstrijdgebied is de gehele Bergse Voorplas. 

   
 
8 DE BANEN  
8.1 Laser,  SW-klass, Splash, RS Feva, Optimist Junior, Benjamin & Groen: 

De in de bijlagen (app) aangegeven tekeningen 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. Het aantal te varen ronden wordt op het startschip aangegeven met een bord met 
cijfer 1, 2 of 3) 
 
Race Area A vaart Baan A - Up Downbaan, 
Rave Area B vaart Baan A - Up Downbaan 
Race Area C (Optimist Groen) vaart Baan C - Driehoeksbaan  
Race Area A+B samengevoegd – Baan D tm K Long Distance baan 
 
Voor de Long Distance race worden Race Area A +B samengevoegd. De twee A-banen (Up Downbanen) 
worden verwijderd. Op het startschip - De Maese - wordt één van de banen D tm K  aangegeven, hat 
aantal ronden is altijd 1. Alle klassen – behalve Optimist Groen – varen één long distance race.  Race Area 
C is verboden gebied, dit is aangegeven met rode skippy’s.  
 
Optimist Groen: 
De te zeilen baan is een driehoeksbaan. Het aantal rondes dat gevaren wordt is twee (2), dit wordt op het 
startschip aangegeven d.m.v. een bord met een cijfer 2. Een blauwe Whaly instructieboot vaart de baan 
voor.      
 

8.2 Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité de te varen baan aangeven. 
 
9 MERKTEKENS 
9.1 Merktekens van de baan zijn gele jonen. (Baan A en Baan C) 

De merktekens voor de langeafstandsrace  zijn gele driehoekige (stalen) boeien met een lettercode. 
 
9.3 De start merktekens zijn rode boeien of staak op het startschip met oranje vlag. 

De finish merktekens zijn blauwe bloeien of staak met blauwe vlag. 
 
10 GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN 

De volgende gebieden zijn gedefinieerd als hindernissen: De eilanden in de plas worden gezien als 
hindernis. Bij de langeafstandsrace wordt baan C als verboden gebied gemerkt met kleine rode skippy 
boeien. Dit gebied wordt op de uit te reiken banenkaart aangegeven. 
De start /finishlijn mag alleen gebruikt worden om te starten /finishen. 

 
11 DE START 
11.2 De startlijn zal liggen tussen twee staken met oranje vlaggen op de merktekens van de startlijn. 

De startlijn bevindt zich aan bakboordzijde van het startschip. De startlijn is de lijn tussen de twee kleine 
oranje boeien met een oranje vlag.  Dit geldt voor alle banen.  
 

11.5 Niet van toepassing. 
 
13 DE FINISH 

Laser, SW-klasse, Splash, RS Feva, Optimist Junior, Benjamin en Groen: 
 De finishlijn zal liggen tussen oranje boeien met een blauwe vlag. 
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De locatie van de finishlijn wordt op het mededelingen bord weergeven. Deze kan verwijderd liggen van 
het startschip. 
 

   
 
14 STRAFSYSTEEM 
14.2  Voor de klasse Optimist Junior, Benjamin en Groen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de tweerondestraf is 

vervangen door de  éénronde straf. 
 
16. PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 
16.2 “60 minuten” wordt vervangen door “30 minuten”. 
16.12 In aanvulling op RvW 61.1 moet een boot die van plan is een protest in te dienen dit tijdens het finishen (of 

vlak daarna) melden bij het finishcomité en zich ervan te vergewissen dat het finishcomité dit heeft 
waargenomen. Het finishcomité noteert de melding op de finishlijst. Een protest dat niet door het 
finishcomité is genoteerd zal ongeldig worden verklaard. Bij drukte op de finishlijn kan geen melding 
worden aangenomen. 

 
17.6  De lange afstandsrace telt dubbel (twee keer) in de totaal telling, deze komt maar één keer als aftrekrace 

in aanmerking. 
 
18.3 Het dragen van een zwemvest is voor alle bemanningsleden verplicht. 
 
20 UITRUSTING- EN METINGCONTROLES 
 Niet van toepassing. 
 
25 BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 

Niet van toepassing. 
 
26 DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN 
 Niet van toepassing. 
 
28 PRIJZEN 

Prijzen  zullen als volgt worden gegeven: voor elke klasse: 3e , 2e en 1e prijs. Voor Laser Radial Master en 
Grand Master en Laser Standard Master en Grand Master wordt een 1e prijs gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 


