
 
Wedstrijdbepalingen 

Skuytevaert zeilcompetitie 2015 
van de 

 KWV Skuytevaert 
 

______________________________________________________________________________________ 
  
 
1 REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 
 
1.2 De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing. 
 
1.3 De Texelratingregels 2013 (default), zijn van toepassing indien nodig voor scoring. 
 
1.4  De klasse voorschriften voor het boottype waarmee men inschrijft zijn van toepassing. 
 
 
 
2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst  op 
het bordes van het Klaphuys of indien door weersomstandigheden genoodzaakt, aan de noordzijde in het 
Klaphuys. 

 
3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal op zijn laatst 30 minuten voor de start van de eerstvolgende 
race worden gepubliceerd. 
Veranderingen, welke effect hebben op het programma voor de volgende dag(en) zullen 
gepubliceerd worden voor 17:00 uur of tot de tijd van de protestbehandelingen, indien dit 
later is. Wanneer de weeromstandigheden zodanig onstuimig zijn, kan er op de hoofdpagina van de website 
www.skuytevaert.nl een publicatie worden weergegeven dat de wedstrijd(en) worden afgelast. Iedere 
morgen voor de start van de eerste race zal er een korte briefing gehouden worden 
op het bordes van het Klaphuys. 

 
 
4 SEINEN OP DE WAL 
 
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond in de vlaggenmast op de starttoren, boven het 

Waeckhuys, met uitzondering van de “L” en “OW” vlag welke wordt gehesen in de vlaggenmast aan de 
noordzijde van het terras van het Klaphuys. 

 
4.2 Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan 30 minuten ' 

in wedstrijdsein OW. 
 
 



5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
5.1 Het Skuytevaert wedstrijdprogramma wordt getoond op de “zeilen” pagina van de 

Skuytevaert website (www.skuytevaert.nl) en op het mededelingenbord aan de noordzijde in 
het Klaphuys. 

 
5.2 Het eerste waarschuwingssignaal per wedstrijddag is gesteld op de datum en tijd zoals 

vermeld in het KWV Skuytevaert wedstrijdprogramma. Ook het aantal wedstrijden per dag 
en het type wedstrijdbaan staat vermeld in het KWV Skuytevaert wedstrijdprogramma. 
Het wedstijdcomité kan afwijken van het aantal wedstrijden wat op het wedstrijdprogramma 
staat vermeld.   

 
5.3 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere wedstrijddag is 12:55 uur. 
 
5.5 Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16.00 uur. 
 
 
 
6 KLASSE INDELING EN KLASSENVLAGGEN 
  
 De klassenindeling en klassenvlaggen zullen zijn: 
 Klasse         Vlag 

Grote boten Texel Rating <= 111       Geel 
Kleine boten Texel Rating > 111      Rood  
Laser         Laser 

 
 
7 WEDSTRIJDGEBIED 
 
 Het wedstrijdgebied is gelegen op de Noordzee voor de kust van Katwijk. 
 
 
8 DE BANEN 
 
8.1 De te varen baan wordt op de wedstrijddag bekendgemaakt middels een mededeling op het 

mededelingenbord. De tekeningen in Aanhangsel A 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. In geval van een alternatieve baan zal de te varen baan tijdens een briefing bekend 
worden gemaakt. 

 
8.2 De te varen baan wordt middels een bord met baan nummer op het startschip bekend gemaakt. Het hoogste 

baannummer zal gelden voor de klassen grote boten het lage baannummer zal gelden voor de klasse kleine 
boten. Er zal een afwijkend baannummer gelden voor de lasers. 

 
 



9 MERKTEKENS 
 
9.1 Merktekens van de baan zijn ca 2,5 m hoge oranje boeien 
 
9.2 De start - en finishmerktekens zijn ca 1,5 m hoge oranje boeien. 
 
9.4 Een boot van het wedstrijdcomité die een koersverandering aangeeft is een merkteken zoals beschreven in 

bepaling 12.2. 
 
 
10 RESERVE 
 
 
 
11 DE START 
 
11.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het 

startsein. 
 
11.2 De startlijn zal liggen tussen een oranje/wit vlag op het startschip aan de stuurboordzijde en een oranje boei 

aan de bakboordzijde van de startlijn. 
 
 
11.3 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt regel A4 en A5. 
 
 
12 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 
 
12.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken of de 

finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen.  
 
12.2 Behalve bij een 'gate', moeten boten tussen de wedstrijdcomité boot die de wijziging van het volgende rak 

aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren, het merkteken aan bakboord en de wedstrijdcomité 
boot aan stuurboord houdend. Dit wijzigt regel 28.1. 

  
12.3 Als de U vlag wordt getoond met herhaaldelijke geluidseinen in de nabij van één van de  merktekens, moeten 

de boten hun aantal te zeilen rondes met één  (rondje) verminderen en dan finishen. 
 
 
13 DE FINISH 
 
 De finishlijn zal liggen tussen een oranje/wit vlag op het finishschip aan de bakboordzijde en een oranje boei 

aan de stuurboordzijde van de finishlijn of in geval van een finish onder de kust tussen een oranje boei en de 
starttoren. In geval van een finish onder de kust dient de finishlijn doorvaren te worden vanaf de zijde van 
het laatst gepasseerde merkteken. Indien dit onduidelijkheden kan geven mag de wedstrijdleiding een 
finishrichting voorschrijven welke op het mededelingenbord wordt vermeld. 

 
14 STRAFSYSTEEM 
 
14.1 Reserve 
 
14.2  Regel 44.1 gewijzigd zodat de Twee-rondenstraf is vervangen door de Eén-Rondestraf,  
  
 



15 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 
 
15.1 Tijdslimieten zijn als volgt: 
 
 Klasse  Tijdslimiet Tijdslimiet merkteken 1  Streeftijd 
 
 Grote boten 90 min  30 min    50 min 
 Kleine boten 90 min  30 min    50 min  
 

Als geen boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen de merkteken 1 tijdslimiet zal de wedstrijd  worden 
afgebroken. 

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

 
15.3  Boten die niet finishen binnen 45 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen 

de score DNF krijgen .Dit wijzigt regel 35 en A4. 
 
15.4 In geval van een lange afstandswedstrijden zullen de tijdslimieten en streeftijden niet van toepassing zijn, 

mits separaat bekendgemaakt bij de briefing. 
 
 
16 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 
 
16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdcomité, dat zich in de starttoren boven het Waeckhuys 

bevindt. Protesten moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet, die van toepassing is. 
 
16.2 Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 30 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd 

van de dag.  
 
16.3  Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijd limiet om deelnemers op de 

hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden 
gehouden in de starttoren boven het Waeckhuys aanvangend zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd van 
de dag. 

 
16.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden getoond om 

boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b). 
 
16.5 Overtreding van de bepalingen 11.3, 18, 21, 23 ,24, 25 en 26 zullen geen grond voor een protest zijn door 

een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a) Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan uitsluiting als het 
protestcomité dat beslist. 

 De afkorting in de uitslag voor de straffen, die volgens deze instructie zijn opgelegd, zal DPI zijn. 
 
16.6 Op de laatst geplande wedstrijddag moet een verzoek om heropening worden ingediend  

(a) binnen de protesttijd limiet 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 regel 66. 
 
16.7 Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een beslissing van het 

protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is getoond. Dit wijzigt regel 
62.2 

 
 



17 SCOREN 
 
 
17.1  Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken. 
 
17.2  De seriescore van een boot zat worden bepaald door 50% van het aantal verzeilde wedstrijden plus één (1) 

wedstrijd. met hantering van standaard afrondingsregels. 
 
17.3 De punten voor de wedstrijdserie worden toegekend aan het deelnemende schip waarmee is ingeschreven. 

Tenminste één van de bemanningsleden (bij inschrijving) dient aan boord van het schip te zijn om het 
resultaat van een wedstrijd mee te laten tellen in de serie. 
Aan de met het deelnemende schip gezeilde wedstrijden in de serie dient in tenminste 50% van 
de gevallen met de bij inschrijving opgegeven samenstelling te zijn deelgenomen. 
Tijdens de allereerste inschrijving zal men de vaste samenstelling aangeven op het inschrijfformulier. 

 
18 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
18.2 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte 

brengen. 
 
18.3 Het dragen van doelmatige persoonlijke drijfmiddelen is verplicht. 
 
18.4 Het op de persoon dragen van een vuurpijl of flare is verplicht. 
 
19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 
 
19.1 Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

het wedstrijdcomité. Hiertoe dient een wijzigingsformulier te worden ingevuld welke verkrijgbaar is bij de 
wedstrijdtoren. 

 
19.2 Vervanging van zeilen zal niet worden toegestaan mits vooraf goedgekeurd door het wedstrijdcomité. 

Hiertoe dient een wijzigingsformulier te worden ingevuld welke verkrijgbaar is bij de wedstrijdtoren. 
Spinnakers zijn hiervan uitgezonderd. 

 
 
20 UITRUSTING- EN METINGCONTRLES 
 

Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de 
klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een meter van het 
wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan. 

 
 
21 HULP AAN HET WEDSTRIJDCOMMITE 
 

 Iedere wedstrijddag kan het wedstrijdcomité een of meerdere teams aanwijzen, dit wordt kenbaar gemaakt 
in het wedstrijdprogramma voor hulp bij de van de startboot en/of rescue. Het/de aangewezen team(s) dient 
zich stipt 45 minuten voor de briefing te melden bij de bemanning van het startschip. Hulp is verplicht. Het 
zich hieraan onttrekken wordt bestraft met een DNE voor de wedstrijden van die dag. 
 

 
22 LIDMAATSCHAP 
 

Deelnemers dienen lid van de Zeilvereniging KWV Skuytevaert te zijn. Dat geldt voor alle bemanningsleden 
aan boord. 

 
 
23 RESERVE 



 
 
24 AFVALAFGIFTE 
 
 Boten mogen geen afval in het water gooien. Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of 

wedstrijdcomitéschepen. 
 
 
25 RESERVE 
 
 
 
27 RADIOCOMMUNICATIE 
 

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet 
beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 
De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie. 

 
28 PRIJZEN 
 
 De prijzen zullen worden  als volgt worden gegeven:  

Formule 18   1e, 2e, 3e prijs 
Grote boten met spi  1e, 2e, 3e prijs 
Grote boten   1e, 2e, 3e prijs 
Kleine boten   1e, 2e, 3e prijs 
Laser    1e, 2e, 3e prijs 
 

29  AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risicodeel aan de wedstrijdserie. Zie regel 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. 

 
 
30 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanhangsel A 
 
Baan 1: S-1-2-GATE-F 
Baan 2: S-1-2-GATE-1-2-GATE-F 
Baan 3: S-1-2-GATE-1-2- GATE-1-2-GATE-F 
Baan 4: S-1-2-GATE-1-2- GATE-1-2-GATE-1-2-GATE -F 
Baan 5: S-1-2-GATE-1-2- GATE-1-2-GATE-1-2-GATE -1-2-GATE -F 
 
 
 

 


