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1. De van toepassing zijnde bepalingen: 
1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals vastgesteld in de Regels voor het wedstrijdzeilen 

2017 – 2020, aan de bepalingen van de KNWV en aan de klassenvoorschriften, tenzij enige van deze 
bepalingen door de Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd. 

 
2 Deelnamerecht en inschrijving: 
2.1 De wedstrijden zijn uitgeschreven voor de Laser standaard, Laser radiaal en Laser 4.7. 
2.2 Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website van Aegir http://www.wv-aegir.nl/kalender/ of 

voor de wedstrijd van de betreffende dag bij de inschrijfbalie in de entree van het clubhuis van 
Watersportvereniging Aegir dan wel bij de starttoren. De inschrijfbalie is open van 12.00 tot 12.30 uur. 

2.3 Het minimum aantal deelnemers per wedstrijddag is vier deelnemers. 
 

3 Inschrijfgeld: 
3.1. Inschrijven en betalen van het verschuldigde startgeld dient vóór de wedstrijd te geschieden. De 

kosten bedragen € 5,-- per wedstrijddag. 
 

4. Programma van de wedstrijden 2018 
Data (zondagmiddagen): 
race 1   22 april 
race 2   13 mei 
race 3   10 juni 
race 4   24 juni 
race 5   26 augustus  
race 6 en finale 9 september 
 
Starttijd: 
Het eerste waarschuwingssein wordt gegeven om 12.55 uur. Afhankelijk van het weer en het aantal 
deelnemers zullen er maximaal vier wedstrijden per wedstrijddag gevaren worden 
 
Klasse en materiaal: 
De Laser standaard, Laser radiaal en Laser 4.7 zullen in één veld starten. De finishvolgorde is 
(behoudens protesten) bepalend voor de uitslag. Na afloop van de gehele serie zal op basis van de 
behaalde punten een apart klassement voor deze drie disciplines opgemaakt worden. 
 
Laserzeilers mogen per wedstrijddag kiezen of ze met een standaardzeil (waaronder het MKII zeil 
begrepen), radiaalzeil of 4.7-zeil starten. In het standaard-, radiaal- en 4.7-zeil dient wel hetzelfde 
zeilnummer te staan. Het varen met een carbon bovenmast is toegestaan. 
 
Indien een deelnemer door omstandigheden met een ander nummer vaart, dient de deelnemer dit 
direct na afloop van de wedstrijd te melden aan het comité. Zo niet, dan zal de deelnemer niet 
opgenomen worden in de uitslag. 
 
Klassenvlag: 
De klassenvlag bestaat uit de Laservlag®. 
 

5 Locatie: 
5.1 De wedstrijden vinden plaats op de Bergse Voorplas Hillegersberg te Rotterdam. Het wedstrijdgebied 

is de hele plas. 
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6 Banen: 
6.1 De definitieve wedstrijdbaan is omschreven op het bord bij de inschrijfbalie en zal in print beschikbaar 

worden gesteld aan de deelnemers. In beginsel wordt een upwind- downwind of trapezium baan 
gevaren.  
In afwijking van de Lokale Wedstrijdbepalingen is het wel toegestaan door de start/finishlijn te varen 
anders dan om te starten of te finishen 
 

7  Scoren: 
7.1 Scoring vindt plaats door middel van het lage punten systeem conform bijlage A van de Regels voor 

het wedstrijdzeilen 2017 – 2020. 
Het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken indien er ten minste 4 wedstrijden zijn gevaren.  
Indien er ten minste 8 wedstrijden zijn gezeild, worden de 2 slechtste resultaten afgetrokken. 
Indien er ten minste 12 wedstrijden zijn gezeild, worden de 3 slechtste resultaten afgetrokken.  
Indien er ten minste 16 wedstrijden zijn gezeild, worden de 4 slechtste resultaten afgetrokken. 
Indien er ten minste 20 wedstrijden zijn gezeild, worden de 5 slechtste resultaten afgetrokken. 
 

8. Startprocedure 
De wedstrijden zullen worden gestart volgens Regel 26.  

 
9. Straffen 

De 720° straf wordt vervangen door een 360° straf (Regel 44.3). 
 
10. Protesten 

Protesten moeten worden geschreven op formulieren die aan de bar verkrijgbaar zijn en daar worden 
ingediend binnen 30 minuten na de finish van het laatste jacht in de laatste wedstrijd die dag. 
Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt op het mededelingenbord 
binnen 30 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats 
en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken. 

 
11.  Prijzen 

Voor het eindklassement worden na de laatste wedstrijd de prijzen uitgereikt in het clubgebouw van 
Aegir. 
 

12. Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen 
Veiligheid en aansprakelijkheid: 
 De deelnemer draagt de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de 

benodigde verzekering. 
 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het 

wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich onmiddellijk bij het startschip of 
starttoren te melden. 

 Tijdens het verblijf op het water dient een deugdelijk zwemvest te worden gedragen. Een 
rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig. 

 Deelname aan de wedstrijden is geheel voor eigen rekening en risico. De wedstrijdleiding of Aegir 
kan op geen enkele manier enige vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van 
schade. 
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