Lelystad Haven Wintercup 2021-22
Winterwedstrijden vanuit Lelystad Haven

WEDSTRIJDBEPALINGEN
Leuk dat je (weer) deelneemt aan de Lelystad Haven Wintercup!
DE REGELS
• De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
• De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.
• De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.
• De World Sailing Offshore Special Regulations categorie 4 zijn van toepassing.
• In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.
MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
• Mededelingen aan deelnemers zullen worden gedaan tijdens het palaver en via de aangemaakte app groep
• Het palaver vindt plaats om 09:30 uur in de Club PortSide (onder het genot van Koffie/thee).
Denk om de benodigde QR code, tevens zal er worden gecommuniceerd via de app
• Marifoonkanaal 72 kan, ook gedurende de wedstrijd, worden gebruikt voor mededelingen van de wedstrijdleiding aan de
deelnemers.
• Mededelingen mbt het afgelasten van een wedstrijd wordt via de WhatsApp groep ‘WSLH Wintercup 2021-2022’ gedaan
(tot uiterlijk 2 uur voor het palaver).
SEINEN
Ter voorbereiding voor het beginnen met een startprocedure voor een volgende wedstrijd wordt gebruik gemaakt van de
onderscheidingswimpel
1 minuut na het strijken van deze onderscheidingswimpel zal de startprocedure beginnen met
de klassenvlag.
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
De data en locatie van de wedstrijddagen zijn:
• 14 of 28 november
• 12 of 19 december
• 09 of 23 januari
• 13 of 27 februari
• 13 en 27 maart
Palaver om 9:30 uur (met vanaf 9:00 uur koffie/thee) in Club PortSide (denk om uw QR code)
De wedstrijden worden gezeild op het Markermeer vanuit Jachthaven Lelystad Haven.
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
• De volgende wedstrijden worden gevaren:
Meerdere korte baanwedstrijden per dag worden gestart, of een enkele lange baanwedstrijd per dag wordt gestart.
Welke wedstrijdsoort er wordt gevaren wordt op het palaver van de betreffende dag bekend gemaakt.
• Het 1e waarschuwingssein is bij korte baan om 11:00 uur en bij lange baan om 10:30 uur.
• Er wordt geen waarschuwingssein gegeven na 15:15 uur.
• Aansluitend aan de wedstrijden (omstreeks 16:00 uur) zal in Club PortSide de (dag)uitslag bekend worden gemaakt.
• Bij minder dan 5 boten aangemeld voor een wedstrijddag, via de WhatsApp groep ‘WSVLH Wintercup 2019-20’ kan het
wedstrijdcomité besluiten de wedstrijddag af te gelasten.
KLASSENVLAGGEN
Als klassenvlag wordt gebruik gemaakt van cijferwimpel 2.
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START- EN WEDSTRIJDGEBIED Lange
baanwedstrijden:
• De wedstrijden zullen gezeild worden op het Markermeer vanaf jachthaven Lelystadhaven.
• Het startgebied voor de lange baanwedstrijden is gedefinieerd als het vaarwater tussen de twee strekdammen ten NO en
ten ZW van de haven en de dijk tegenover de haven. Zie aanhangsel A.
Korte baanwedstrijden:
• Het wedstrijdgebied zal liggen ten westen van het zogeheten “Jachtengat” (Noordgat).
• Het startgebied is gedefinieerd als een gebied van 200 meter aan loef- en lijzijde vanaf de startlijn.
BANEN
• De te varen baan wordt vermeld tijdens het palaver op ochtend van de wedstrijddag.
MERKTEKENS
Lange baanwedstrijden:
• Merktekens van de baan zijn gele of oranje opblaasbare boeien of vaste RWS betonning.
• Tijdens het palaver zal worden aangegeven welke merktekens gerond moeten worden, de volgorde waarin de merktekens
moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.
Korte baanwedstrijden:
• Zie de beschrijving in ‘Wedstrijdbaan voor Up/Down wedstrijden’ op de website onder documenten.
GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN
De volgende gebieden zijn gedefinieerd als hindernissen: de visnetten en alle door Rijkswaterstaat als verboden gebied
gemarkeerde of benoemde gebieden.
START / FINISH
• Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein.
• Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.
Lange baanwedstrijden:
• De start- en finishlijn ligt tussen de wedstrijdopstand waar stijger J en H aansluiting vinden, en een startboei. Bij het
ontbreken van de startboei geldt het bord met nummer 3 op de tegenoverliggende dijk als einde markering.
Korte baanwedstrijden:
• De startlijn zal liggen tussen een oranje vlag aan het stuurboord uiteinde van de startlijn en een rode cilindrische boei aan
het bakboord uiteinde van de startlijn.
• De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag op het startschip aan stuurboordzijde (gezien vanuit de baanzijde) en het
finishmerkteken (de benedenboei) aan bakboordzijde (gezien vanuit de baanzijde).
WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal de wedstrijdleiding het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een
nieuwe positie verplaatsen. In afwijking van RvW 33 worden hierbij geen seinen gegeven.
STRAF SYSTEEM
RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de Eén-Rondestraf.
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TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN
• Boten die niet finishen binnen 20 minuten (voor de korte baanwedstrijden) en binnen 30 minuten (voor de lange
baanwedstrijden) nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht, kunnen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW
35, A4 en A5.
• Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen.
PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
• RvW 60.2 en 60.3 en 60.4 zijn gewijzigd in: alleen protesten op grond van veiligheid zijn toegestaan.
• RvW 60.1 is uitgesloten.
HANDICAP
• Voor alle boten geldt dat ze varen volgens hun in 2021 geldige ORC meetbrief, met Triple Number scoring
• De bij het Watersportverbond op 14 november 2021 bekende meetbrieven zijn bepalend voor de te hanteren handicap
gedurende de gehele serie.
• Indien er geen ORC meetbrief bij het schip is, is het toegestaan een ORC declared aan te leveren.
• Aan boten die geen ORC meetbrief hebben zal door het Wedstrijdcomité een ORC handicap worden toegekend op basis
van een vergelijkbaar zusterschip.
• Korte baan: TripleNumber Inshore (Low / Medium / High)
• Lange baan: TimeOnTime Offshore
Einduitslag per dag
• Er zijn geen aftrekwedstrijden.
• Totaal aantal punten gedeeld door aantal wedstrijden van de betreffende dag (2 decimalen).
• Om in de uitslagen te worden opgenomen moet de deelnemer alle in rekening gebrachte inschrijfgelden vóór het
verstrijken van de betalingstermijn hebben voldaan.
Lelystad Haven Wintercup
• Overall score: som van de dagscores.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zolang de boot zich op het water bevindt is regel 40 van toepassing. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4.
ZELFSTUURINSTALLATIE
Voor de double handed boten is het gebruik van een zelfstuurinstallatie toegestaan. Dit wijzigt regel 52.
RADIOCOMMUNICATIE
• Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data
ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.
• Voor radiocommunicatie zal VHF kanaal 72 worden gebruikt. Ook kunnen mededelingen met betrekking tot de wedstrijd
via deze kanalen worden gedaan. Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten
van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal.
• Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet de wedstrijdleiding zo snel mogelijk op de hoogte brengen via VHF
kanaal 72. Wordt dit niet gedaan dan kan door de wedstrijdleiding, zonder verhoor een DSQ worden gegeven. Dit wijzigt
RvW A4 en A5.
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AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De
organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000
per evenement of het equivalent daarvan.
ALGEMENE INFORMATIE Telefoonnummers
Jachthaven Lelystad Haven

0320 – 26 03 26

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan uw mail aan info@wsvlh.nl Volg
ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.
@WSV_LH

@WSVLH

WSV Lelystadhaven
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AANHANGSEL A Startgebied lange baanwedstrijden
Het startgebied voor de lange baanwedstrijden is gedefinieerd als het vaarwater dat wordt begrensd door de twee
strekdammen ten NO en ten ZW van de haven en de dijk tegenover de haven. In de onderstaande kaart wordt dit gebied
gemarkeerd met een rode stippellijn.
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