LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN ONDERLINGE FINN AVONDWEDSTRIJDEN 2021
Georganiseerd door de Watersportvereniging HWH
te houden op de Loosdrechtse Plassen

1. REGELEMENTEN
1.1
De wedstrijd- of trainingsserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels
voor Wedstrijdzeilen (RvW).
1.2
Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als Bepaling van het
Watersportverbond en Bijlage S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW), vormen
deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het
evenement volgens, in overeenstemming met regel 90.2 RvW.
1.3
De wedstrijden worden gestart op de plas.
2. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
2.1
De wedstrijden worden gehouden op iedere donderdagavond tot eind september.
2.2
Startrooster
Startnummer

nvt

Starttijd

Klasse

Klassenvlag

19:00

Finn

HWH vlag

3. WEDSTRIJD GEBIED
Het wedstrijdgebied op plas 2 en 3 van de Loosdrechtse Plassen.
4. BANEN EN MERKTEKENS
4.1
Op en Neer Baan BB om, tweemaal op tweemaal neer finish bij benedenwindse merktekens

gate.
4.2

Merktekens Skippyballen en/of plassenboei.

5. STARTLIJN EN FINISHLIJN
5.1
De startlijn tussen twee skippy ballen.
5.2
De finishlijn tussen twee skippybal.
6. START EN STARTNUMMERS
6.1
Wij hanteren een twee minuten start procedure.
Twee minuten HWH vlag
Eén minuut rode vlag
Startsein strijken rode vlag.

7. INDIVIDUELE TERUGROEP / ALGEMENE TERUGROEP
7.1
Een individuele terugroep wordt kenbaar gemaakt door het tonen van de X vlag, vergezeld
van 1 (één) geluidssein.
7.2
Wijziging algemene terugroep : In afwijking van regel RvW 29.2 wordt de Eerste
Vervangwimpel (EV) 1 minuut na het tonen weer weggenomen met 1 geluidssein en wordt
tegelijkertijd het voorbereidingssein (HWH vlag) voor een nieuwe start getoond.
8. PUNTENTELLING
8.1
Het lage punten scoresysteem is van toepassing.
8.2
Bij 7 wedstrijden is er 1 als aftrek
Bij 8 t/m 9 wedstrijden zijn er 2 als aftrek
Bij 10 t/m 12 wedstrijden zijn er 3 als aftrek
Bij 13 t/m 15 wedstrijden zijn er 4 als aftrek
Bij 16 t/m 17 wedstrijden zijn er 5 als aftrek
Bij 18 t/m 21 wedstrijden zijn er 6 als aftrek

Alle wedstrijden van het jaar vormen 1 serie.
Aan het eind van de serie zullen de ingeschreven jachten die niet gezeild hebben van de lijst
afgehaald worden (deze tellen dus dan niet mee met de puntentelling).

9. PRIJZEN
9.1
Bij voldoende deelname zullen er drie prijzen beschikbaar worden gesteld.
.
10 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
10.1
Deelnemers die opgeven of de baan om een andere rede verlaten dienen zich af te melden bij
de wedstrijdleider of informatiebureau van W.S.V Het Witte Huis. Dit kan telefonisch
geschieden. Onder nr. 035-5821398
11. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11.1
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW,
Besluit om wedstrijd te zeilen.
11.2
De organiserende autoriteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade
of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de
wedstrijdserie.
12. VERZEKERING
12.1
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van € 1.500.000,-- per evenement of het equivalent hiervan.
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