Wedstrijdbepalingen Splash Sailing Tour 2022
zaterdag 2 en zondag 3 april 2022
Organisatie WSV “Het Witte Huis”(HWH)
Onder auspiciën van de SKON
Deel 1
1. Regels:
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen
2021-2024 (RvW) inclusief alle wijzigingen en aanvullingen van het
Watersportverbond.
1.2 Deze lokale Wedstrijdbepalingen kunnen die bepalingen wijzigen.
1.3 Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste
licentie, zoals voorgeschreven door het Watersportverbond.
1.4 Deelnemers dienen tijdens de wedstrijden de bij inschrijving uitgereikte lintjes behorende
bij hun startgroep boven in hun mast te bevestigen.
1.5 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de corona regels
van de Rijksoverheid. Zie voor de regels: http://www.government.nl/topics/coronaviruscovid-19.
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Mededelingen aan de deelnemers
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord
dat is geplaatst bij het Regatta Office. Het Regatta Office bevindt zich in het
Havenkantoor.
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Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden voor 09.00 uur op
de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de
wedstrijden zal worden gemeld voor 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt

4 Seinen aan de wal
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond op de starttoren in de haven en/of bij het
Regatta Office.
4.2 Wanneer vlag Y wordt getoond aan de wal is regel 40 van toepassing zolang de boot zich
op het water bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4 (RvW).
4.3 Bij mededelingen aan de wal zal de L vlag worden gehesen zonder cijferwimpel.
4.4 Seinvlag “OW” met twee hoornsignalen (één hoornsignaal bij het wegnemen) betekent:
“Uitstel van de wedstrijd”. In afwijking van de Wedstrijdseinen (RvW) zal het
waarschuwingssein niet eerder worden gegeven dan 45 minuten nadat de “OW” aan de
wal is weggenomen.
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5 Programma van wedstrijden
5.1 Het programma van de wedstrijden en de starttijden is weergegeven in bijlage A.
5.2 Op de laatste wedstrijddag zal na 15:00 uur geen waarschuwingssein meer worden
gegeven.
5.3 De wedstrijden worden zo snel mogelijk achter elkaar gestart.
5.4 Om deelnemers te waarschuwen dat een reeks van wedstrijden spoedig begint, zal 5
minuten voor het waarschuwingssein een oranje vlag worden getoond op het startschip
5.5 Indien er een wal pauze tussen de wedstrijden zal plaatsvinden, wordt dit op het startschip
d.m.v. “OW boven H” aangegeven.
5.6 De volgorde van de te starten groepen kan na de eerste race van de dag worden
veranderd.
5.7 Groeps Startvlag en Startnummers
groep:
Vlag Start NR::
Lint:
Splash Red
W
1
Splash Blue A
W
2
geel
Splash Blue B
W
3
rood
5.8 Startnummer wordt weergegeven op het startschip door een zwart cijfer op een geel bord.
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Wedstrijdgebied
6.1 Het wedstrijdgebied zijn de Loosdrechtse Plassen, zoals aangegeven in bijlage C.
6.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 50 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan
weerszijden van de startlijn
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De banen
7.1 Er wordt gestart vanaf een startschip.
7.2 De tekening in bijlage B tonen de baan, alsmede de volgorde waarin de merktekens
moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken gehouden moet worden.
● De Baan: Start-1bb-2bb-3bb-finish. Zie bijlage B
● Coördinaat van het eerste merkteken (wit bord met zwarte letter en cijfer)
wordt aangeven op het startschip Dit wijzigt RvW 27.1.
Coördinaten Zie bijlage D.
7.3 In aanvulling op de redenen genoemd in RvW 32.1 kan de baan worden afgekort om het
voltooien van meer dan één wedstrijd op een dag mogelijk te maken, zulks ter beoordeling
van het wedstrijdcomité.
7.4 De wedstrijdleiding streeft ernaar de eerste boot van de startgroep na circa 45 minuten te
laten finishen. Als dit niet gerealiseerd wordt, vormt dat geen grond voor verhaal. Na de
start dient de eerste boot van de betreffende startgroep, boei 1 binnen 20 minuten te
ronden.
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Merktekens: Startlijn, merktekens en finishlijn
8.1 Startlijn:
De startlijn wordt begrensd door een merkteken met een oranje vlag en oranje vlag op het
startschip. Het merkteken met de witte vlag, aan BB van het startschip (ILM), moet aan SB
gehouden worden. Boten mogen niet tussen het startschip en het ILM doorvaren, bij
overtreding van deze regel kan de boot gediskwalificeerd worden (DSQ). Het ILM is geen
merkteken van de startlijn.
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8.2 Merktekens:
De merktekens van de banen zijn beschreven in bijlage B.
De te zeilen baan wordt aangegeven in bijlage B
8.3 Finishlijn:
De finishlijn wordt begrensd door twee merktekens met een blauwe vlag.
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De Start
9.1 Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van WSV Het Witte Huis. Het
startschip bevindt zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn.
9.2 Aan het bakboord uiteinde van de startlijn kan zich een contra startschip bevinden dat de
volgende seinen van het startschip kan herhalen; seinvlaggen X en EV.
9.3 Gedurende de startperiode zijn de seinen van het startschip bepalend.
9.4 De startlijn wordt begrensd door een oranje vlag op het startschip en een merkteken met
een oranje vlag. Het merkteken met de witte vlag aan BB van het startschip (ILM) dient
aan SB te worden gehouden.
9.5 Niet later dan 3 minuten voor de start van een klasse mag de startlijn verhaald worden. Dit
wijzigt RvW 27.2.
9.6 Verkorte startprocedure bij algemene terugroep: In afwijking van regel 29.2 RvW
wordt de Eerste Vervangwimpel(EV) 1 minuut na het tonen weer weggenomen met 1
geluidssein en wordt tegelijkertijd het voorbereidingssein (vlag P, I, U of zwarte
vlag), voor een nieuwe start voor de teruggeroepen klasse, getoond. De klasse
nummer blijft staan. Dit wijzigt art. 26 (RvW)
9.7 Wanneer vlag U als voorbereidingssein is getoond, mag geen deel van de romp,
bemanning of uitrusting van een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt
uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, gedurende de laatste minuut voor zijn
startsein. Wanneer een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet hij
uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of
overgezeild. Dit wijzigt regel 26, wedstrijden starten, en A5. Wanneer vlag U als
voorbereidingssein wordt gebruikt is regel 29.1, individuele terugroep, niet van toepassing.
.
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Wijziging van de baan na de start
Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke
merkteken verleggen of een vervangend merkteken leggen of de finishlijn naar een nieuwe
positie verplaatsen.
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reserve
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Tijdslimieten en streeftijden
12.1 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal score DNS krijgen. Dit wijzigt
RvW A5.1 enA 5.2
12.2 Er wordt gestreefd naar een tijd van 45 minuten voor het zeilen van de wedstrijd. Het niet
halen van de beoogde tijd is geen reden voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a)
12.3 Boten die niet finishen binnen 15 minuten nadat de eerste boot in zijn klasse de baan
heeft gevaren en is gefinisht, zullen zonder verhoor de score DNF krijgen. Dit wijzigt
RvW 35, A4 en A5.1 en A5.2
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13 Protesten en verzoeken om verhaal
13.1 Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij de ‘Regatta
Office’ en (in aanvulling op RvW 61.3) daar ingeleverd worden binnen 60 minuten na de
finish van de laatste boot van de laatste startgroep in die wedstrijd. Indien er 2 of meer
wedstrijden zonder walpauze achter elkaar gevaren worden, dan 60 minuten na de finish
van de laatste boot van de laatste startgroep in de laatste van die wedstrijden.
13.2 Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekend gemaakt uiterlijk 30 minuten
na het verstrijken van de protesttijd van de laatste wedstrijd van de dag om de
deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij
als partij of getuige zijn betrokken. Partijen en hun getuigen dienen op dat tijdstip
aanwezig te zijn bij de informatie. Zo niet, dan kan behandeling van het protest worden
geopend zonder de afwezigen.
13.3 In afwijking van RvW 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk
worden ingediend binnen 30 minuten na de mondelinge uitspraak.
13.4 RvW 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: ‘Op de laatste wedstrijddag
kan een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek
ontvangen is binnen 30 minuten na de mondelinge uitspraak van het laatste protest van
die dag.’
13.5 Verhoren worden gehouden in de bestuurskamer, gelegen boven het Regatta Office.
14 Scoren
14.1 Het Lage Punt Systeem is van toepassing (RvW Appendix A). Er moet één wedstrijd
reglementair zijn voltooid om het evenement geldig te maken. Er zijn 8 wedstrijden
geprogrammeerd.
14.2 Wanneer er 5 of meer wedstrijden zijn voltooid, is de score van een boot het totaal van de
wedstrijdscore met aftrek van de slechtste score. Dit wijzigt RvW Appendix A2. Voor de
puntentelling worden alle ingeschreven boten als starter aangemerkt.
14.3 In iedere klasse wordt per 5 deelnemers een prijs uitgereikt met een maximum van 5
prijzen per klasse. Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat voor de sluitingsdatum is
hierbij bepalend.
14.4 De regels zijn van toepassing voor de Splash Blue en RED..
15 Begeleidingsboten
15.1 Teamleiders, coaches, begeleiders en volgboten moeten vrij blijven uit de baan en
minimaal 50 meter vrij blijven van de wedstrijd varende boten, vanaf het moment van het
voorbereidingssein voor de eerste klasse, totdat alle boten van de laatste klasse zijn
gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor afbreken geeft. Na de finish gaan de
wedstrijdboten onmiddellijk naar de ‘waiting area’, deze bevind zich stuurboord van het
startschip , boven het startgebied. In de ‘waiting area’ kan contact gemaakt worden met
de coach-/begeleidersboot. Hou het finishgebied en de baan ook na de finish vrij voor de
nog wedstrijd zeilende deelnemers.
15.2 Teamleiders, coaches en andere begeleiders dienen rustig te varen en geen hinderlijke
waterbeweging te veroorzaken
15.3 Overtreding van WB regel 15.1 en 15.2 kan gevolgen hebben voor de zeilers van het
betreffende team, zulks ter discretie van het protest comité.
15.4 SKON Rescue boten, herkenbaar aan een paarse vlag met de tekst “Rescue”
mogen in geval van een calamiteit het wedstrijdgebied met wedstrijdbaan invaren .
15.5 Zaterdag 2 april, 2 uur voor de geplande eerste start zal er een coachmeeting worden
gehouden. Locatie is in of nabij het Clubgebouw Boei 15 van de W.S.V. Het Witte Huis
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17.1
17.2
17.3

Officiële schepen
Comité schepen zijn herkenbaar aan een oranje vlag.
HWH Rescue boten zijn herkenbaar aan een oranje -en een witte vlag met groene V8.
Deelnemende boten moeten vrij blijven van de officiële schepen. Handelingen van
comitéschepen en rescue boten zijn geen grond voor verhaal.
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Prijzen
De prijzen worden verstrekt door de klassenorganisatie.
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Regatta Office:
Nieuw Loosdrechtsedijk 242A, 1231 LG Loosdrecht, telefoon 035-5821398

.
20 Zeilnummers.
20.1 Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op de meetbrief is vermeld.
Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf
van redenen uiterlijk 1 uur voor de start van de eerste wedstrijd bij het Regatta Office te
worden ingediend. Het wedstrijdcomité zal dergelijke verzoeken slechts inwilligen indien
het ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in het betreffende zeil kan
worden aangebracht.
20.2 Het wedstrijdcomité kan verzoeken een bewijs van verzekering te tonen.
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Deelnemerslijst:
De deelnemerslijst is In te zien op www.manage2sail.com/nl-NL
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Uitslagen:
Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt op
het mededelingenbord in Boei 15 en op www.manage2sail.com/nl-NL . Zo mogelijk zijn na
de prijsuitreiking afschriften voor de deelnemers te verkrijgen bij het wedstrijdbureau.
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Weerbericht:
Op elke wedstrijddag kan voor 09.00 uur een weerbericht op het mededelingenbord
worden bekend gemaakt.
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Aansprakelijkheid
De W.S.V. Het Witte Huis, de klassenorganisatie, noch enige andere bij de organisatie van de
wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan
ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor,
tijdens of na de wedstrijden.
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Bijlage A
Programma van de wedstrijden

Er worden maximaal 8 wedstrijden gevaren: op zaterdag 4 wedstrijden en op zondag 4
wedstrijden of meer indien er zaterdag 1 of meer wedstrijden zijn komen te vervallen.
Waarschuwingssein en Starttijd van de eerste start per dag, 2e, 3e en 4e start zo
snel mogelijk na de finish van het laatste jacht van de voorgaande wedstrijd.

zaterdag 2 april 2022
SPLASH RED
Start Nr:
1
Waarschuwingssein
10.55 uur
Startsein
11.00 uur
SPLASH BLUE A Start Nr: 2
Waarschuwingssein
11.00 uur
Startsein
11.05 uur

zondag 3 april 2022
SPLASH RED
Start Nr:
1
Waarschuwingssein
09.55 uur
Startsein
10.00 uur
SPLASH BLUE A Start Nr: 2
Waarschuwingssein
10.00 uur
Startsein
10.05 uur

SPLASH BLUE B Start Nr:
3
Waarschuwingssein
11.05 uur
Startsein
11.10 uur

SPLASH BLUE B Start Nr:
3
Waarschuwingssein
10.05 uur
Startsein
10.10 uur
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Bijlage B
Banen
Op- en neerbaan met lange spreader op ca 120 graden

MERKTEKENS: MERKTEKENS 1 en 3 zijn cilindervormige Oranje gekleurde boeien.
Merkteken 2 De spreader is een oranje bol.
Het vervangende merkteken is een gele cilindervormige boei geel met een zwarte band,
spreader blijft een oranje bol.

de

Merktekens 1, 2 en 3 moeten aan BB worden gehouden. Het coördinaat van merkteken 1 (het
bovenwindse merkteken) wordt op het startschip aangegeven. (Wit bord met zwarte letter en
cijfer.
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Bijlage C
Wedstrijdgebied: Loosdrechtse Plassen
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Bijlage D
Kaart met coördinaten Loosdrechtse Plassen
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