
 

Lokale Wedstrijdbepalingen Vrijbuiterweekend 2019 

 
    
______________________________________________________________________________________ 
 
 
1 REGELS 

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen(RvW). Tezamen met de 
Aankondiging, de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als Bepaling van het 
Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW), vormen deze Lokale 
Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief eventuele bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement 
conform regel 90.2 (RvW).  

 
2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst 
nabij het informatiekantoor. 

 
3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 9.00 uur op de dag 
 dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden 
bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt. 

 
4 INDELING VAN DE PAMPUS KLASSE BIJ 40 OF MEER INSCHRIJVINGEN 

Zie Bijlage A 
 
5 SEINEN OP DE WAL 
 
5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast van de Starttoren. 
 
6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1 Data van de wedstrijden: 
 
 Datum  klasse  wedstrijden 

6 juli  alle  2 wedstrijden 
7 juli  alle  2 wedstrijden 
 

6.2 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is 09:55. 
 
7 KLASSENVLAGGEN 

Klassenvlaggen zullen worden aangegeven op het startrooster. Het startrooster zal op het 
mededelingenbord worden bekend gemaakt. Tevens kan het geplaatst worden op de website 
www.gwvdevrijbuiter.nl onder Vrijbuiterweekend.  

 
8 WEDSTRIJDGEBIED 
 
 Het wedstrijdgebied bevat de Loosdrechtse plassen 1 t/m 5. 
 
9 DE BANEN 
9.1 De banenkaart is af te halen bij het informatiekantoor en in te zien op de website.  
9.2 Niet later dan het voorbereidingssein zal op het startschip tezamen met de te varen baan de kleur en het 

cijfer worden aangegeven van de eerste te ronden boei aangegeven als boei “A” op de banenkaart. 
9.3 De baan zal worden aangegeven op een wit bord met zwarte letters. 
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10 MERKTEKENS 
 
10.1 De merktekens van de baan zijn omschreven op de banen- en plassenkaart. De merktekens zijn oranje 

gekleurde driehoekige boeien en dienen in de aangegeven volgorde en zijde gerond te worden. 
10.2 De eerste te ronden boei “A” is een gele of oranje cilindervormige opblaasbare boei met een zwart cijfer. 
10.3 De startlijn is tussen een oranje vlag op het startschip en een oranje vlag aan een drijfbaken aan 

bakboordzijde. Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag. 
 
 
11 GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN 
 
11.1 Na reglementair te zijn gestart is de startlijn een hindernis. 
11.2  Na reglementair te zijn gefinisht is de finishlijn alsmede het gebied tussen het uiteinde van de finishlijn en 

het contra finishschip een hindernis.  
 
12 DE START 
 
12.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het 

startsein. 
12.2  Het wedstrijdcomité mag een merkteken van de startlijn tot 3 minuten voor de start verplaatsen. Dit wijzigt 

regel 27.2 RvW 
12.3 Bij een individuele terugroep, wedstrijdsein X, zal één geluidsein worden gegeven. Dit wijzigt regel 11.5 

SWB Bijlage Z. 
12.4 Bij een algemene terugroep geldt de verkorte startperiode: Algemene Terugroep: EV wordt gehesen, het 

waarschuwingssein wordt direct weer gehesen of niet weg genomen. Dit wijzigt regel 26 en 29.2 (RvW). 
12.5 Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16.00 uur.  
 
13 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 

Indien bij een merkteken door een vaartuig van het wedstrijdcomité de seinvlag “T”  wordt getoond 
met herhaalde geluidsseinen, dienen de deelnemers rechtstreeks vanaf dat merkteken, dat aan de 
voorgeschreven zijde voorbijgevaren dient te worden, naar de finishlijn te varen om te finishen. 

 
14 DE FINISH 
 
 De finishlijn is tussen een oranje vlag op de plas en een oranje vlag in de nabijheid van de starttoren. 
 
15 OFFICIËLE BOTEN 
 

Officiële boten zullen kenbaar zijn een oranje of paarse vlag in combinatie met een witte vlag met groene 
letters “V6”. 

 
16 PRIJZEN 

 
16.1 Voor het aantal prijzen wordt verwezen naar de Aankondiging. 
16.2 Prijzen die niet in ontvangst zijn genomen of binnen een maand na de prijsuitreiking niet zijn afgehaald 

vervallen aan de vereniging.  
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Bijlage A ten behoeve van de Pampusklasse 
 

De Pampusklasse zal in twee groepen gestart worden, indien er vrijdagavond om 20.00 uur vóór het evenement 40 
of meer inschrijvingen zijn. De groepen zijn in het startrooster aangegeven als Pampus I en Pampus II en zullen op 
het mededelingenbord worden kenbaar gemaakt. 
 
De groepen zullen worden ingedeeld in Rood, Wit, Groen en Blauw, met elk ongeveer evenveel deelnemers. Het 
kenmerk van deze groepen geschied middels gekleurde linten, die aan het uiteinde van de giek moeten worden 
bevestigd. De linten worden tijdens de registratie uitgereikt. Tegelijkertijd met de klasse vlaggen zullen er vlaggen 
gehesen worden met de kleuren van de te starten groepen. 
 
In de eerste wedstrijd: 
Pampus I:  groep Rood en Wit 
Pampus II:  groep Groen en Blauw.  
 
In de tweede wedstrijd: 
Pampus I:  groep Rood en Groen 
Pampus II: groep Wit en Blauw. 
 
Als twee wedstrijden op zaterdag gevaren zijn zal voor zondag een nieuwe groepsindeling gemaakt worden op 
basis van de resultaten in deze twee wedstrijden. In dat geval zal de klasse bij een even aantal deelnemers in twee 
gelijke delen worden verdeeld in een Pampus I (Goldfleet) en Pampus II (Silverfleet). Bij een oneven aantal 
deelnemers zal de Pampus I (Goldfleet) bestaan uit de helft plus 1. Deze groepsindeling zal uiterlijk zondag om 
09:00 uur gepubliceerd worden op het mededelingenbord. Tevens zal deze op de website www.gwvdevrijbuiter.nl 
onder Vrijbuiterweekend geplaats geworden. De linten dienen dan te worden verwijderd. 
 
Bij de eerste 2 wedstrijden is, in verband met het maken van een definitieve indeling, geen hoger beroep na een 
protest mogelijk volgens regel 70.4 (a) RvW. 
 

 
Zaterdag Zondag 

1
ste

 race 2
de

 race 3
de

 race 4
de

 race 

Groep I Groep II Groep I Groep II Groep I Groep II Groep I Groep II 

 

 

 

 

Gold fleet Silver fleet Gold fleet Silver fleet 

        Geen indelingsvlaggen 

 
 
Indien één of twee wedstrijden op zaterdag niet gevaren worden zal er op zondag niet opnieuw ingedeeld worden 
en zal de indeling en start er als volgt uitzien: 

          

 
Indien er op zaterdag maar 1 keer gestart kan worden, 

dan op zondag: 

Indien er op zaterdag helemaal niet gestart kan worden dan 

op zondag: 

2
de

 race 3
de

 race 1
ste

 race 2
de

 race 

Groep I Groep II Groep I Groep II Groep I Groep II Groep I Groep II 
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