
LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN SW-WEDSTRIJDEN DINSDAGAVOND - SEIZOEN 2019
ORGANISATIE: Alkmaarse Roei- en Zeilvereniging (ARZV)

lnschrijving staat open voor iedereen. Door inschrijving voor één of meer wedstrijden verklaart u zich
akkoord met deze wedstrijdbepalingen.

1. REGr!_S

De Standaard Wedstrijdbepalingen zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond in de Regels voor
Wedstrijdzeilen, Appendix S (RvW 201,8-2020), zijn tezamen met deze lokale wedstrijdbepalingen voor deze
SW-wedstrijden va n toepassing.
2. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Op het officiële mededelingenbord geplaatst nabij het clubhuis.
3. DEELilIAME

Deelname aan de SW-wedstrijden staat open voor kajuitboten en open zeilboten. Voor iedere wedstrijd
meldt de deelnerner zich tijdig bij het inschrijfbureau in de Roef of voor de start bij het startschip.
4. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

Gestart wordt elke dinsdagavond van 7 mei 2OLgtlm 27 augustus 2019. Eerste start om 1.9.30 uur.
5. INSCF.iRiJVING ËN INSCHRIJFGELD

lnschrijven kan met het inschrijfformulier dat gedownload kan worden van de website ARZV. Tevens kan per
wedstr;jd worden ingeschreven in De Roef, jachthaven ARZV in Akersloot, Klaas Hornlaan 1 van 18.00 tot
18.45 uur. Jachten die al eerder gedurende het seizoen hebben deelgenomen kunnen zích ook voor een
wedstrijd melden aan het startschip. Het inschrijfgeld voor de hele serie bedraagt €50,- over te boeken naar:

SW comrnissie ARZV, bankrekeningnummer NL 63 INGB 0670 0901 l-5 t.n.v. H. van Dijk en/of T.Fl. van
Holland-de Jong. Te voldoen voor de eerste wedstrijd l" mei. lnschrijfgeld per wedstrijd €4,00. Jongeren tot
en met 13 jaar €2,00.
Bij inschrijving worden boot en eigenaar geregistreerd als eenheid en in de uitslag zodanig opgenornen. Het
SW comité kan hlerin op verzoek van de eigenaar en met opgaaf van redenen een wijziging aanbrengen.
leder inschrijfformulier moet worden ondertekend. ls dat niet het geval dan telt de gezeilde wedstrijd niet
mee voor het klassement.
6. SEINEIV OP DE WAL
Seinen op de wal worden getoond aan de vlaggenmast voor het clubhuis. Wanneer vlag OW wordt getoond
op de wal, wordt "L minuut" vervangen door "niet minder dan 30 minuten".
7. KL,q§SENVLAGGEI\i

Klassensein voor Kajuitboten: cijferwinrpel L; klassensein yoor Open boten: cijferwimpel 2.

8. WEDSTRIJDGEBIED EN BANEN

Het weistrijdgebied is het Alkmaardermeer. De baan staat aangegeven op de banenkaart, die bij inschrijving
aan de cieelnemers wordt uitgereikt of gedownload van de website. Door het Alkmaardermeer loopt een
vdargeul voor beroepsvddrt, DEZE HEEFT ALTIID VOORRANG, LET OP! De doorgang tussen het ZAl-eiland
en de vaste wol (Kalverstroat) is verboden door te varen tijdens de wedstrijd.
9. MERKTEKENS VAN DE BAAN

De merktekens van de baan bestaan uit gele boeien en/of gele jonen zoals aangegeven op de banenkaart.
10. DE START'

De weostrijden zullen worden gestart volgens RvW 26.
De startlijn ligt tussen een gele joon en een oranje vlag op het startschip en de baanzijde van het merkteken
van de startlijn. Ter bescherming van het startschip ligt er een gele joon aan bb-zijde van het startschip. De

ruimte tussen deze joon en het startschip is verboden gebied.

De rubberboot van de ARZV ligt bij de onderboei als contra startschip.
1X.. WIJZIGIIVG VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

Om het volgende rak te wijzigen zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken leggen (of de finishlijn
verplaatsen) en zo snel als praktisch mogelijk is, het oorspronkelijke merkteken verwljderen. Wanneer bij een
volgenCe wijziging een nieuw merkteken wordt vervangen zal het worden vervangen door het
oorspronkelijke merkteken.



De finishlijn zal liggen tussen een staak met een blauwe vlag op het finishschip en de baanzijde van het
finishmerkteken.
l3.TIJDSLIMIET FINISH

De tijdslimiet orn te finishen is 45 minuten. Boten die er niet in slagen de finÍsh te bereiken binnen 45
minuten na de finishtijd van de eerste boot in hun klasse, zullen niet worden gefinisht en krijgen de uitslag
,DNF'.

14. PROTESÏEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de SW-commissie. Protesten, verzoek om verhaal of heropening
moeten worden ingeleverd binnen 30 minuten nadat de finishboot is afgemeerd in de haven van de ARZV.

Protesten van kajuitboten zullen worden behandeld door een PC samengesteld uit zeilers in open boten.
Protesten van open boten zullen worden behandeld door een PC samengesteld uit zeilers van kajuitboten.
15. PRIJZEN

Perwedstrijd: t/m 4 inschrijvingen per klasse 1 prijs; bij 5 t/m 7 inschrijvingen: 2 prijzen; bij 8 of meer
inschrijvingen: 3 prijzen.

Over de hele serie wedstrijden: prijzen voor de beste 3 per klasse.
PRIJSU!TRE!KING:

Perwedstrijd: zo mogelijk binnen een uur na afmeren van hetfinishschip. Protesten kunnen hierbij buiten
beschouwing worden gelaten. De uitslag zal zo nodig later in de scores worden opgenomen.
Over het hele seizoen: z.s.m. na de laatste wedstrijd op zondag 27 augustus in De Roef.
16. SW-RATING

De punten worden per wedstrijd berekend met het Lage Punten Systeem (Appendix A, 4.1) waarbij de
finishtijden worden gecorrigeerd met de formule:

Gevaren tiid in seconden x 100 = de Secorrigeerde tijd
SW -factor

De SW-factor wordt door het Watersportverbond vastgesteld.
17. GEBRI,'IK SPINN,AKER - ALLEEN VOOR KAJUITJACHTEN

De verantwoording van het wel of níet zeilen met spinnaker en/of andere bijzondere zeilen ligt bij de zeiler
zelf. Dit moet worden opgegeven bij de eerste inschrijving. Een jacht dat met spinnaker aan de SW-
wedstrijd deelneemt en dat niet heeft opgegeven kan worden gediskwalificeerd. Het gebruiken van de
spinnaker veroorzaakt een vermindering van het SW getal met 2 punten.
18. MINIMI{.JM AANITAL DEELNEMERS EN EXTREME OMSTANDIGHEDEN
Wanneer er in één van de beide klassen minder dan 4 deelnemers zijn, kan het SW-comité besluiten de beide
klassen gezamenlijk te laten starten. Bij minder dan 8 deelnemers in beide klassen tezamen kan het comité
besluiten niet te starten. Bij slechte weersomstandigheden beslist het SW-comité over al of niet starten.
19. VOORTIJDIG DE WEDSTRIJD VERLATEN

Een deelnemer die, orn welke reden dan ook, de wedstrijd voortijdig verlaat, dient zich direct af te (laten)
melden bij het start/finishschip.
20. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Deelnemers nemen geheelvoor eigen risico deel aan de wedstrijdserie (zie regel4, deel 1 RvW). De

organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk
letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van
€L.500.000,00 per evenement of het equivalent daarvan.
21. ZWEMVESTEN

De bemanning van de open zeilboten ls te allen tijden verplicht een zwemvest te dragen. ls vlag Y gehesen in

de vlaggenmast voor het clubhuis, dan is het ook voor de kajuitboten verplicht zwemvesten te dragen.
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FINISHSCHIP

wind richting

STARTSCHIP

De startlijn wordt gevormd door de oranje vlag op het startschip en de gele boei aan de

outer limit.

De ruimte tussen de gele boei van de inner limit en het startschip geldt als verboden
gebied. De zeiler die zich hier na het hljsen van het voorbereidingssein toch bevindt kan

van de wedstrijd worden uitgesloten.

ln principe wordt de baan 3%keer gevaren, d.w.z.:

Start - L-2- 3 - 1- 2-3-L-2- 3 - finish bij 1, maar afhankelijk van de

weersomstandigheden kan er worden afgekort, zo mogeliik bij boei 1.

Regel 30.L RvW is bij de start van toepassing:

lndien enig deel van de romp, bemanning of uitrusting zich aan de baanzijde van de

startlijn of de verlengden daarvan bevindt binnen de laatste minuut voor de start dan

moet hij buitenom één van de uiteinden van de startlijn over de startlijn zeilen.
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