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WEDSTRIJDBEPALINGEN
1. REGLEMENTEN
De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.
2. MEDEDELINGEN
Elke wijziging van de SI of andere mededelingen aan de deelnemers zullen worden bekend gemaakt op
het informatiebord tot uiterlijk 30 minuten voor de volgende start.
Het informatiebord is een van de vensters van het clubgebouw.
3. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Er zal getracht worden 5 wedstrijden te zeilen.
De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 11:00h.
Er zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16:00h.
4. KLASSENVLAG
De klassenvlag is de internationale lettervlag “L” voor de LASER klasse
Voor alle andere klassen zal het een blauwe vlag zijn met een witte “H”.
5. BAAN
De baan is als aangegeven in Aanhangsel 1 bij deze SI en/of op het informatiebord.
Het is verboden de finishlijn te doorkruisen tijdens de 1ste en 2de ronde enkel om te finishen mag de
finishlijn doorkruist worden.
6. STARTPROCEDURE
Wedstrijden zullen gestart worden volgens regel 26 met een waarschuwingssein 5 minuten voor het
startsein. De startlijn zal liggen tussen een staak met een rode vlag op het start/finishschip aan
stuurboord en een rode boei aan bakboord.
7. FINISH
De finishlijn zal liggen tussen een staak met een blauwe vlag op het start/finishschip aan bakboord en
een rode boei aan stuurboord.
8. TIJDSLIMIETEN
Boten die in gebreke blijven correct te starten binnen 4 minuten na hun startsein, worden aangemerkt als
niet gestart (DNS).
Boten die niet binnen vijftien minuten na de eerste boot in hun wedstrijd finishen, worden aangemerkt als
niet gefinisht (DNF).
9. PUNTENTELLING
Het lage puntensysteem van Appendix A zal van toepassing zijn.
Wanneer 3 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn
wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score.
10. PROTESTEN
Appendix P is van toepassing
Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten moeten daar ingeleverd worden
binnen de protesttijdlimiet. De protesttijdlimiet is 30 min nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste
wedstrijd van de dag.
11. AANSPRAKELIJKHEID
De deelnemers aan de wedstrijden doen geheel voor eigen rekening en risico mee. De organiserende
vereniging, noch het wedstrijdcomité zijn aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, die direct of
indirect in verband met deelname aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.

AANHANGSEL 1

Startlijn:
Finishlijn:

Staak met rode vlag op startschip aan stuurboordzijde en aan de bakboordzijde
een rode boei
Staak met blauwe vlag op finishschip aan de bakboordzijde en aan de
stuurboordzijde een rode boei

Merktekens 1en 2 zijn gele boeien
Schematisch:

start – 1 – 2 – start/finish – 1 – 2 –start/finish – 1 – 2 –finish

2
1

Start – Finish

