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WEDSTRIJD BEPALINGEN 
NB In geval van Afwijkingen is de Engelse tekst bindend 

 

UNITED 4 SAILING REGATTA 2018 
WORKUM April28-29 

 
April 14-15, 2018 on the IJsselmeer off  Workum 
  
In de klassen: Europe, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Optimist, RS Feva, Splash Blue en  
29er.. 
 
De Organiserende Autoriteit is de Stichting U4 Sailing in conjunctie met ZV Workum. 
 
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een 
boot is. Dit wijzigt RvW 60.1(a)  
 
1  RULES 

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 
Wedstrijdzeilen (RvW). 

1.2 De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing. Zie 
www.sailing.org/documents/racingrules/national_prescriptions.php.  

1.3 Zeilen moeten voorzien zijn van het volledige zeilnummer en nationaliteitsletters in 
overeenstemming met de klassenvoorschriften, de RvW en voldoen aan RvW Appendix G. 
Met toestemming van het wedstrijdcomité mag een boot, die gehuurd of geleend is voor 
het evenement een zeilnummer gebruiken in overtreding van zijn klassenvoorschriften, op 
voorwaarde dat geen andere boot met hetzelfde zeilnummer in zijn klasse deelneemt. Dit 
wijzigt RvW G3.  

1.4 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben 
1.5 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de 

vereiste licentie 
1.6 RvW Appendix T is van toepassing, zoals gewijzigd in WB 16.  
 

2  MEDEDELINGEN AAN DE DEELNEMERS 
 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord 

in of bij het regatta office. 
 

3          WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN  
  Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 08.00 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. 

 
  

http://www.sailing.org/documents/racingrules/national_prescriptions.php
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4 SEINEN OP DE WAL 
 Seinen op de wal worden getoond aan een van de officiële vlaggenmasten, die dichtbij 

het Regatta Office staan. 
 Sein: Betekent: 

Vlag "OW"  Alle nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld; verlaat het havengebied 
niet. 
Wanneer vlag OW  getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' 
vervangen door 'niet minder dan 60 minuten' in wedstrijdsein OW voor 
course area A en C, voor Course Area B in niet minder dan 30 minuten in 
de tekst onder OW in RvW- Wedstrijdseinen. 
Vlag OW met een course area vlag (zwart A, B of B op een witte 
achtergrond) betekent dat deze vlag alleen van toepassing is op die 
course area. 

Vlag "D"  Boten moeten naar hun race area gaan, het waarschuwingssein zal niet 
minder dan 60 minuten na het tonen van deze vlag gegeven worden.  

 Voor Course Area A, en C, voor Course Area B niet minder dan 30 
minuten.  
[DP] [NP] Boten moeten niet het water in gaan voordat deze vlag is 
getoond.  
Wanneer een visueel sein getoond wordt boven een Course Area vlag 
(zwarte A, B of, C op een witte achtergrond) is dat sein alleen van 
toepassing op die course area. 

Als toevoeging aan de klassenvlaggen zoals beschreven in WB 6, is de volgende 
klassenvlag van toepassing: 
 

Klasse Klassenvlag 

Alle Optimist Groepen Vlag“O” 

  
5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

5.1 Start volgorde: 
 

Course Area A Optimist Groep 1 
Optimist Groep 2 
Optimist Groep 3 
Cadet 

Course Area B 29er 
RS Feva 
Europe 

Course Area C Laser Standard 
Laser Radial 
Laser 4.7 
Splash Blue A 
Splash Blue  B 

 
Na de eerste wedstrijd op een dag mag het wedstrijdcomité de startvolgorde wijzigen. 
De start van 2 of meer klassen kan gecombineerd worden. Wanneer klassen worden 
gecombineerd worden de klassenvlaggen tegelijk getoond. 
NB: De gecombineerde klassen kunnen verschillende banen varen.  

5.2 Dit wijzigt de Notice of Race 
 Het programma van de wedstrijden is als volgt:  
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Klasse Aantal geplande 
wedstrijden 

Zaterdag Zondag 

Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Optimist en Splash Blue 4 4 

29er, RS-Feva en Europe 5 5 

 
5.3 Het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van de eerste klasse is op zaterdag 10.55 

uur . 
5.4 Het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van de eerste klasse is op zondag 09.55 

uur.  
5.5 Ieder wedstrijddag kan gebruikt worden om uitgestelde wedstrijden of wedstrijden, die 

over gestart moeten worden te starten met de beperking dat niet meer dan vijf (5) 
wedstrijden op een dag worden gezeild, voor course Area B zes (6) races  

5.6 Op zaterdag kan één extra wedstrijd worden gezeild op voorwaarde dat geen klasse meer 
dan één wedstrijd op het schema vóór komt. 

5.7 Op zondag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur, voor Course Area B 
15.30 uur. 

5.8 De Optimist vloot wordt verdeeld in startgroepen van maximaal  80 boten. 
5.9 a) De eerste indeling wordt door de OA op een at random basis. Deze indeling wordt 

 niet later dan 09.00 uur op zaterdag gepubliceerd.  
b) voor zondag worden de boten opnieuw ingedeeld in startgroepen, behalve wanneer 

 op  de eerste dag maar 1 wedstrijd is voltooid. Als alle startgroepen hetzelfde aantal 
 wedstrijden hebben voltooid,  worden boten heringedeeld op grond van hun plaats in 
 de serie. Wanneer niet alle startgroepen hetzelfde aantal wedstrijden hebben 
voltooid worden de seriescores berekend op grond van de wedstrijden die door alle 
groepen zijn voltooid. 

c) Voor de Optimist vloot, worden herindelingen gemaakt op basis van 1,2,3,3,2,1,1,2,3 
 enz. In verschillend kleuren groepen. 

d) De indeling is gebaseerd op de ranking om 21.30 uur op die dag, zonder rekening te 
 houden met protesten of verzoeken om verhaal waarover nog geen beslissing is 
 genomen. Indelingen of nieuwe indelingen zijn geen grond voor verhaal. Dit wijzigt 
 RvW 62.1(a). 

e) Wanneer de laatste wedstrijd van een dag niet geldig is voor alle startgroepen moet 
de wedstrijd worden afgebroken voor alle betrokken startgroepen (dit wijzigt RvW 
32.1). 
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6 KLASSENVLAGGEN EN LINTEN 
6.1 Voor de andere klassen zijn de vlaggen: 

  

Class Class Flag 

29er Blauwe vlag met DHPS logo  

Europe Vlag E 

Laser 4.7 Vlag J 

Laser Radial Vlag W 

Laser Standard Vlag K 

Optimist Group 1 Vlag GEEL 

Optimist Group 2 Vlag BLAUW 

Optimist Group 3 Vlag ROOD 

RS-Feva Vlag F 

Splash Blue A Vlag GEEL 

Splash Blue B Vlag ROOD 

  
 
6.2 [DP] [NP] Alle boten in de  Optimist vloot en Splash Blue vloten moeten een gekleurd lint 

tonen (corresponderend met de kleur van hun klassenvlag) 
 Voor de Optimisten vloot moet dit lint bevestigd worden aan de top van de spriet. 

Voor de Splash Blue moet het lint aan de top van het grootzeil worden bevestigd. 
   De OA  verstrekt de linten. 
 
7 RACING AREAS 

7.1 In Aanhangsel 1 zijn de locaties van de racing areas vermeld  en de identificatie van het RC 
signaal vaartuig van iedere racing area. 

7.2 Hat startgebied voor iedere baan is gedefinieerd als de rechthoek, die het gebied van 100m 
loefwaarts en lijwaarts van de startlijn overlapt en 50 meter zowel aan bakboord als 
stuurboord van beide einden van de startlijn. 

 
8 DE BANEN 

8.1 De tekeningen in Aanhangsel 2 tonen de banen en bij benadering de hoeken tussen de 
rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant 
waar elk merkteken moet worden gehouden.  

     8.2    Niet later dan het waarschuwingssein zal het wedstrijdcomité vaartuig de kompaskoers 
    van het eerste rak bij benadering aangeven. 

8.3 Voor de Optimist klasse zal de baan niet worden afgekort. Dit wijzigt RvW 32. 
  

9 MERKTEKENS 
9.1 De kleur en vorm van de merktekens van de racing areas A, B en C  staan vermeld in 

Aanhangsel 2.  
9.2 Voor Course Area B en C, kunnen merktekens 3, 4 en 6 vervangen worden door een gate. 

Beide merktekens van de gate zullen dezelfde vorm en kleur hebben als beschreven in 
Aanhangsel 2 voor het originele merkteken.. 

 
 

10  DE START 
10.1     Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26.  
10.2    In course area A en B zal de startlijn liggen tussen staken met oranje vlaggen op de 

merktekens van de start, of tussen een staak of mast met een oranje vlag op  het 
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wedstrijdcomité signaal vaartuig aan de stuurboordzijde en een dan boei met een oranje 
vlag aan de bakboordzijde van de startlijn. 
Een Merkteken ILM kan gebruikt worden. Als Merkteken ILM wordt gebruikt is het 
volgende van toepassing: boten zullen het merkteken ILM aan stuurboord houden terwijl 
ze starten. Merkteken ILM is een merkteken van de startlijn zoals  bedoeld in RvW deel 2, 
sectie C, de Introductie. 

 In course area B is de startlijn tussen een staak of mast met een oranje vlag aan boord van 
het startschip aan de stuurboord zijde en een dan boei met een oranje vlag aan de 
bakboord zijde van de startlijn gezien in de richting van het eerste merkteken. 
Bij de toepassing van RvW 30.1 zijn de verlengden van de startlijn de verlengden aan de 
buitenkant van het startschip en merkteken ODM. 

10.3  [NP][DP] Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het 
startgebied vermijden.  

10.4  Een boot die later start dan vier (4)  minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit 
wijzigt RvW A4.1 en A5. 

10.5 Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of serie wedstrijden spoedig zal starten, 
zullen de oranje startvlag(gen) getoond worden (met één geluidssein) tenminste 5 minuten 
voordat een waarschuwingssein wordt getoond 

10.6 Wanneer een start onder RvW 30.3 resulteert in een Algemene Terugroep zullen de 
zeilnummers van de boten, die geïdentificeerd zijn voor overtreden van de zwarte vlag 
regel getoond worden op het RC signaal vaartuig aan de stuurboordzijde of een RC vaartuig 
in de buurt van het startschip. 

 
11 WIJZIGEN VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN     

11.1. Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke 
merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen.  

11.2. Behalve bij een 'gate', moeten boten tussen het wedstrijdcomité vaartuig dat de wijziging 
van het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren, het merkteken 
aan bakboord en het wedstrijdcomité vaartuig aan stuurboord houdend. Dit wijzigt RvW 
28. 

 
12 DE FINISH 

De finishlijn zal liggen tussen staken met oranje vlaggen op het de finishmerktekens. 
 

13 STRAF SYSTEEM 
13.1. RvW Appendix P is van toepassing. Waar in Appendix P “regatta” staat, moet dit opgevat 

worden als weekend serie. 
 Voeg de volgende zin toe aan RvW P2.1: Wanneer een boot gestraft wordt nadat hij is 

gefinisht krijgt hij zonder verhoor een scorestraf van 30% berekend zoals vermeld in RvW 
44.3(c), maar niet meer dan 8 en niet minder dan 4 punten. 

 
Appendix P wordt als volgt gewijzigd: 

P2.2. ‘tweede’ is gewijzigd in ‘tweede en volgende’ . P2.3 is verwijderd. 
13.2.   Wanneer vlag O of R getoond wordt samen met één of meer klassenvlaggen, geldt het sein 
   alleen voor die klassen. 
13.3. De WS ‘Interpretations of Rule 42, Propulsion’ zijn de referentie voor het protestcomité om 

regel 42 toe te passen. Zie  INTERPRETATIONS OF RULE 42, PROPULSION  
13.4    Voor de 29er en RS Feva klasse: RvW 44.1 en Appendix P2.1 zijn gewijzigd zodat de Twee-

Ronden Straf wordt vervangen door een Eén Ronde straf.  
 

      14 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 

http://www.sailing.org/tools/documents/R42intMay13-%5B15083%5D.pdf
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14.1 Tijdslimieten en streeftijden voor alle klassen zijn als volgt: 

 
Course Area B 

Alle andere course 
areas 

Tijdslimiet 60 minuten 75 minuten 

Mark 1 tijdslimiet 15 minuten 20 minuten 

Streeftijd 30 minuten 45 minuten 

 Dit wijzigt de Notice of Race. 
Als geen boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen de merkteken 1 tijdslimiet zal de 
wedstrijd worden afgebroken. 

14.2 Boten die niet finishen binnen 15 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren 
en is gefinisht, zullen zonder verhoor de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5. 

14.3 Falen om te voldoen aan de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).
  

15 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 
15.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het regatta office. Protesten en verzoeken om 

verhaal of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de protesttijd limiet. 
15.2 Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 75 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in 

de laatste wedstrijd van de dag. Dezelfde protesttijd is van toepassing op alle protesten 
van het wedstrijdcomité, het technische comité en het protestcomité en voor verzoeken 
om verhaal. Dit wijzigt RvW 61.3 en 62.2. 

15.3 Mededelingen zullen worden getoond niet later dan 30 minuten na de protesttijdlimiet 
om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn 
genoemd als getuigen. Verhoren zullen worden gehouden in de protestkamer, in het 
regatta office, zo spoedig mogelijk na ontvangst van het protestformulier. 

15.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité, technisch comité of het 
protestcomité zullen worden getoond om boten op de hoogte te brengen op grond van 
RvW 61.1(b). 

15.5 Een lijst van boten die op grond van Appendix P hebben toegegeven RvW 42 te hebben 
overtreden of door het protestcomité zijn gediskwalificeerd zal zo spoedig mogelijk 
worden getoond.  

15.6 Op de laatste geplande dag van een weekendserie moet een verzoek om heropening 
worden ingediend:  

(a) binnen de protesttijdlimiet als de partij die het verzoek indient de vorige dag op de 
hoogte was van de beslissing; 

(b) niet later dan 30 minuten nadat de partij die het verzoek indient op de hoogte was 
gebracht van de beslissing op die dag. 

 Dit wijzigt RvW 66. 
15.7 Op de laatste geplande dag van een weekendserie moet een verzoek om verhaal 

gebaseerd op een beslissing van het protestcomité niet later dan 30 minuten nadat de 
beslissing is gepubliceerd worden ingediend.  

   Dit wijzigt RvW 62.2 
 

16  ARBITRAGE  
 16.1 Alle protesten, waarbij maar twee boten zijn betrokken en die gaan over RvW deel 2 of 

RvW 31, zijn onderwerp van arbitrage. Appendix T is van toepassing.  
16.2 De 30% scorestraf zal niet meer dan 15 punten zijn. Dit wijzigt RvW T1(b).  
16.3 De arbiter kan een lid van het protestcomité  zijn dat het protest behandelt. Dit wijzigt 

RvW 63.3(a) en Appendix T. 
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17 SCOREN 
17.1 Weekend Series 
 Voor iedere weekendserie is het lage punten scoring systeem van toepassing. Om de 

aparte benjamin, dames of hun subklassen te scoren, worden de scores van de normale 
wedstrijden gebruikt. Wanneer minder dan vier wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore 
van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  Dit wijzigt RvW Appendix A2. 

17.2 Totaal score 
 Voor de totaal score tellen alle wedstrijden die gezeild  en meetellen mee. 
 Aftrek is als volgt: 1 tot en met 4 gezeilde wedstrijden geen aftrek, 5, 6, 7, 8 of 9 races: 1 

aftrek , gevolgd door één extra aftrek per 5 gezeilde wedstrijden.  
 
18 [NP][DP] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

18.1 RvW 40 is ten alle tijden van toepassing terwijl de boot zich op het water bevindt. Vlag Y 
wordt niet getoond. Dit wijzigt RvW 40 en het voorwoord van Deel 4.  

18.3 Iedere boot, die zich uit een wedstrijd terugtrekt of een wedstrijd niet start moet zo 
mogelijk het wedstrijdcomité op het water op de hoogte brengen en moet in ieder geval 
het regatta office zo spoedig mogelijk informeren. 

18.4 Deelnemer die hulp nodig hebben moeten dit aangeven door op een fluitje te blazen of 
met een peddel of een arm te wuiven. Het wedstrijdcomité heeft het recht om boten te 
helpen die, naar de mening van het wedstrijdcomité, hulp nodig hebben, onafhankelijk 
van de mening van de deelnemer.   

18.5 Als vlag V wordt getoond op een wedstrijdcomité vaartuig, is het voor alle coaches en 
support boten toegestaan om het wedstrijdgebied binnen te gaan en moeten ze 
samenwerken met het wedstrijdcomité in het verlenen van rescue.  

 
19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 

19.1 [NP][DP] Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité.  

19.2 Ingeval van schade, mogen boten en uitrusting alleen worden vervangen met schriftelijke 
toestemming van het wedstrijdcomité. Wanneer de schade minder dan 90 minuten voor 
de eerste geplande start op een wedstrijddag optreedt en voor de start van de laatste 
wedstrijd op die dag, mag een voorlopig mondelinge toestemming van het protestcomité 
of het wedstrijdcomité verkregen worden en zal de boot vóór het einde van de 
protesttijd op de dag waarop de vervanging plaatsvindt om een schriftelijke toestemming 
vragen.  
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20  UITRUSTING- EN METINGCONTROLES 
20.1 Bij aankomst moeten deelnemer zich melden bij het regatta office met een geldige 

meetbrief, indien van toepassing, voor een controle van de registratie en klassenregels. 
Andere uitrusting kan ook gecontroleerd worden. 

20.2 Buiten het vermelde in NoR 1.3, mag het wedstrijdcomité onder uitzonderlijke 
omstandigheden en alleen na een schriftelijk verzoek, toestemming aan een boot 
verlenen om een ander zeilnummer te gebruiken dan vereist volgens RvW 77 en RvW G. 

20.3 Alle deelnemersmogen alleen één romp, (set) zeil(en), mast, giek, spriet (alleen 
Optimist), zwaard en roer gebruiken, welke bij de meting kunnen worden gemerkt. 

20.4  Een boot of uitrusting kan ten allen tijde worden geïnspecteerd of hij voldoet aan de 
klassenvoorschriften en de wedstrijd bepalingen.Op het water kan een boot worden 
geïnstrueerd door een lid van het wedstrijdcomité of het technisch comité om 
onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan.  

 
21 [NP][DP] HAVENMEESTERS 
 Instructies van de havenmeesters, beachmasters en terreinmanagers moeten strikt worden 
 opgevolgd. 

  
22 OFFICIELE BOTEN 

 Officiële boten zijn als volgt herkenbaar: 
a) RC vaartuigen zullen een vlag met “RC” voeren.  
b) Jury vaartuigen zullen een gele vlag met “JURY”voeren. 
c)  United 4 Race management vaartuigen zullen een vlag met “U4 LOGO” voeren. 
d) Rescue vaartuigen zullen een paarse vlag met  “RESCUE” voeren.  
e) Pers vaartuigen zullen een witte vlag met “PRESS” voeren. 

 
23 [NP][DP]  HULPSCHEPEN 

23.1 Tijdens de wedstrijden mag er geen communicatie tussen deelnemers en ondersteunende 
personen zijn. Na het eerste waarschuwingssein moeten team hulpschepen en privé boten 
het startgebied, wedstrijdgebied en het finishgebied ruim vrij laten totdat de laatste boot is 
gefinisht.  

23.2 Coach boten en hulpschepen mogen zich niet in het wedstrijdgebied, het startgebied en 
het finishgebied bevinden vanaf het eerste waarschuwingssein van de eerste klasse totdat 
alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité uitstel geeft, een algemene terugroep of 
afbreken van alle wedstrijden.  

23.3 Coachboten en hulpschepen moeten ten minste 100m afstand tot iedere boot die 
wedstrijd zeilt houden. 

23.4 Terwijl enige vloot wedstrijd zeilt mogen coachboten en hulpschepen zich niet bevinden 
binnen de stippellijn die in Aanhangsel 2 wordt getoond.  

23.5 Coachboten en hulpschepen moeten zich registreren in het Regatta Office vóór de eerste 
wedstrijd en zullen hun nummer duidelijk tonen gedurende de wedstrijden.  

23.6 Er is een coachmeeting op zaterdag om 09.00 uur en op zondag om 08.00 uur. 
 

24 [NP][DP] AFVALAFGIFTE 
Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of officiële boten.   

 
25 [DP] [NP] LIGPLAATSEN 

Aan wal moeten boten in het hen toegewezen gebied liggen. 
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26 [DP] [NP] RADIO COMMUNICATIE 
 Behalve in noodgevallen mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data 

uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve 
in noodgevallen. Deze beperking geldt ook voor mobiele telefoons. VHF 72 wordt alleen 
gebruikt voor veiligheidscommunicatie. 

 
27 PRIZES 

Prijzen worden gegeven zoals in NoR 16. 
 Overal prijzen worden alleen gegeven als een klasse in meer dan één weekend deelneemt. 

Dit wijzigt NoR 16.  
 

28 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW4 Besluit 
om wedstrijd te zeilen. Het Watersportverbond, de OA,  het wedstrijdcomité, het 
protestcomité of iedere andere partij die betrokken is bij de organisatie van de Regatta 
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of 
dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 

 
29 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 

Door aan dit evenement deel  te nemen, accepteren deelnemers dat zij gefotografeerd 
en/of op video gezet kunnen worden terwijl zij aan de wedstrijd deelnemen en/of de 
faciliteiten van U4 gebruiken en zij geven toestemming dat deze opnamen gebruikt, 
hergebruikt, gepubliceerd en hergepubliceerd worden in alle media, wel of niet in 
combinatie met hun naam, zonder vergoeding en zonder de goedkeuring van de 
deelnemer van dergelijke beelden of van welk gebruik dan ook ervan.  
Er kunnen video camera’s op boten worden geplaatst.   
 

30 VERZEKERING 
Een boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag 
van Euro 1,500.000 per incident of het equivalent daarvan. 
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Racing Area 
Benaderde positive van het 

midden van de cirkel 
Benaderde afstand naar het 

midden van de cirkel 

Benaderde koers naar het 
midden van de cirkel vanaf 

W2 

A 
52° 57.85’ N 
005° 21.75’ E 

1.50 NM 280° 

B 
52° 58.75’ N 
005° 22.18’ E 

1.60 NM 320° 

C 
52° 56.62’ N 
005° 22.18’ E 

1.50 NM 235° 
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Identificatie van het wedstrijdcomité signal vaartuig: 
 
 

 
 

 
Club vlag Course Area A: 
 
Club flag Course Area B: 

ZV Workum (Geel en Blauw) en een witte vlag met 
zwarte A  
Blauwe banner met Sailservice en een witte vlag met 
zwarte B. 

Club flag Course Area C: ZV Workum (Geel en Blauw) en een witte vlag met 
zwarte C.  
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Course Area A (ZV Workum): 
Mark 1, 2, 3 en zijn oranje cylindriache boeien met de tekst “Rabobank ”. 
Course Area B (Sailservice): 
Marks 1 ïs een gele cylindrische boei. 
Mark 2 is een oranje cylindrische boei. 
Marks 3A en 3B zijn groene cylindrische boeien 
Course Area C (ZV Workum): 
Mark 1, 2, 3, 4 en 5 zijn gele cylindrische boeien. 
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Baantekening – Course Area A 
 

Klasse Volgorde van de merktekens 

Cadet Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 (gate) – Finish 

Optimist Group 1, 2 and 3 Start – 1 – 2 – 3(gate) – Finish 
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Baantekening Course Area B 
 

Klasse Volgorde van de merktekens 

29er Start-1-3  (gate)-1-3B-finish 

RS Feva Start-2-3 (gate)-2-3B-finish 

Europe Start-2-3 (gate)-2-3B-finish 
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Banenkaart Course Area  C 
 
 

Klassen Volgorde van de merktekens 

Laser Standard Start-1-2-3-2-3-5-Finish 

Laser Radial Start- 1-2-3-2-3-5-Finish 

Laser 4.7 Start- 1-2-6-2-3-5-Finish 

Splash Blue  group A Start – 1 - 4 – 1 – 2 – 3 – 5 – Finish 

Splash Blue  group B Start – 1 - 4 – 1 – 2 – 3 – 5 – Finish 

 
 

 
 
 


