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Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) 

Hobiecat Klasse kampioenschappen 
voor Hobie 16, Hobie Wild Cat,  

Hobie Tiger,Hobie FX-One en Hobie Dragoon  

georganiseerd door K.W.V. Skuytevaert,  

in samenwerking met het Watersportverbond 

24 en 25 Augustus 2013 

1 REGELS 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-

2016 (RvW) en de Standaard Wedstrijdbepalingen Watersportverbond (SWB) (RvW Appendix S), inclusief alle 
wijzigingen, tenzij enige van deze door deze Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd. 

1.2 De klassenvoorschriften van de Hobie Cat klasse zijn van toepassing. 

1.3 De volgende regel(s) van RvW en SWB worden door deze LWB als volgt gewijzigd: 

 LWB 4.4 en 18.5 wijzigen de Inleiding van RvW Deel 4, RvW 40.1 en SWB 4.4 

 LWB 5.3 wijzigt SWB 5.6 

 LWB 11.2 wijzigt SWB 11.1 

 LWB 11.4 wijzigt RvW 26, 29.2 en de Wedstrijdseinen 

 LWB 14.1 wijzigt RvW 44.1 

 LWB 16.1 wijzigt SWB 16.2 

 LWB 17.1 wijzigt SWB 17.1 

 LWB 17.2 vervangt SWB 17.2 t/m 17.5 

1.4 De volgende bepalingen van de SWB vervallen onder deze LWB: 

 SWB 4.3, 5.2, 11.6 & 18.1 

1.5 In aanvulling op RvW 63.1 kunnen boten die de volgende overtreding(en) hebben begaan door het 
Wedstrijdcomité worden gestraft met “Diskwalificatie zonder verhoor”: 

 Verkeerd varen van de baan (RvW 28); 

 Aanvaren van het start- en/of finishschip (LWB 11.5 & 13.3); 

 Doorvaren van finishlijn anders dan om te finishen (LWB 13.2) 

 Niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften (LWB 4.4, 18.2,18.3 & 18.4); 

 Wijziging van de bemanning zonder toestemming van het Wedstrijdcomité (SWB 19); 

 Vervanging van onderdelen (inclusief zeilen) zonder toestemming van het Wedstrijdcomité (SWB 20). 

2 INSCHRIJVINGEN & LOCATIE VAN HET WEDSTRIJDBUREAU 
2.1 Het Wedstrijdkantoor is op zaterdag en zondag gevestigd in de dubbel op elkaar geplaatste  container , de 

zogenaamde” Starttoren” 
Inschrijving en deelname is open voor Hobiecat 16, Hobie Wild Cat, Hobie Tiger, Hobie Fx-One en Hobie 
Dragoon. 
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het inschrijf formulier volledig in te vullen en te 
ondertekenen  en in te leveren bij het inschrijf bureau in het Klaphuys van K.W.V. SKUYTEVAERT. 

2.2 Elke boot zal een uniek zeilnummer voeren. Wanneer er boten zijn ingeschreven met een dubbel 
zeilnummer, zal het organiserend comité een zeilnummer veranderen door het beschikbaar stellen van extra 
nummerstickers, welke aangebracht dienen te worden naast het bestaande zeilnummer (zoals aangegeven 
bij het inschrijfbureau). 

3 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS & WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
3.1 Het officiële mededelingen bord is geplaatst in of nabij het Klaphuys. 

3.2 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen zullen conform RvW Appendix S 3 bekend worden gemaakt. 
 

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

met uitzondering van de “L” en “OW”vlag welke wordt gehesen in de vlaggenmast aan de noordzijde 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. 

4.3 Vlag D zal niet worden gebruikt. Hiermee vervalt SWB 4.3. 

4.4 Vlag Y zal niet worden getoond aan de wal. RvW 40.1 is altijd van toepassing zolang de boot zich op het water 
bevindt. Dit wijzigt de RvW Deel 4 inleiding, RvW 40.1 en SWB 4.4. 
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5 PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
5.1 Een totaal van 6 wedstrijden is als volgt geprogrammeerd:  

 
Zaterdag 24 Aug.   botentransport naar strand 08:00 – 10:00 
 inschrijving 08:30 – 10:30 
 wedstrijdbriefing 11:00 
 1

e
 waarschuwingssein 12:00  2 wedstrijden, ‘back-to-back’ 

 Pauze 
 1

e
 waarschuwingssein de tijd wordt nog bekend gemaakt 

    1 wedstrijden, ‘back-to-back’ 
 
Zondag 25 Aug.  1

e
  waarschuwingssein 11:00  2wedstrijden, ‘back-to-back’ 

 Pauze 
           de tijd wordt nog bekend gemaakt,   

           1 wedstrijden, ‘back-to-back’ 
Prijsuitreiking ca. 17:30  
Afvoeren boten vanaf ca. 18:00  
 

5.2 Als wedstrijden ‘back-to-back’ worden verzeild, zal de OW vlag (uitstelvlag) op het water worden getoond 
vanaf de eerste finisher t/m uiterlijk één minuut voor het waarschuwingssein van de 1

e
 startgroep van de 

volgende wedstrijd. 

5.3 Op zondag zal na 15:30 uur geen waarschuwingssignaal meer gegeven worden, ook al zou dit inhouden dat 
er daardoor geen einduitslag kan worden vastgesteld.  

6 KLASSEN, -SEINEN, STARTGROEPEN EN STARTVOLGORDE 
6.1 De definitieve indeling van klassen, startgroepen, de klasse vlaggen en startvolgorde worden aangekondigd 

op het officiële mededelingenbord. 

6.2 Er wordt gezeild in 4 klassen, met de volgende indeling, klassenseinen en banenborden: 
 

Klasse    Klassensein Banenbord 
 

 

Hobie Wild Cat , Hobie Tiger Rode vlag      Wit Bord met hoogste nr. 
Hobie Fx-One  Gele vlag    Wit Bord met Hoogste nr. 
 
 
Hobiecat 16,   Groene vl. Wit bord met laagste  nr. 

Dragoon  geel +1         Wit bord met laagste  nr. 
 

7 WEDSTRIJDGEBIED 
7.1 De wedstrijdbaan bevindt zich op de Noordzee voor de kust van Katwijk. 

8 BAAN 
8.1 Een afbeelding van de banen, met bij benadering de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de 

merktekens moeten worden voorbijgevaren, en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden, is 
opgenomen in bijlage A. 

 

8.2 Afhankelijk van de windomstandigheden kan het wedstrijd comité beslissen de te zeilen baan voor de Hobie 
Dragoon te wijzigen d.m.v. een extra merkteken in het aandewindse rak om dit te verkorten. Het originele in 
de windse merkteken blijft van kracht voor de overige klassen. Dit zal tijdig d.m.v. een officiële mededeling 
bekend gemaakt worden.  

8.3 De afstand tussen merkteken 3s/b en merkteken 1 zal tussen 0,6 en 1,2 Nautische Mijlen (ca. 1,1 – 2,2 km) 
zijn, afhankelijk van de wind en stroming omstandigheden. 

8.4 De te zeilen baan voor elke klasse wordt door middel van een bord met het baannummer aan de achterzijde op 
de startboot aangegeven. De betekenis van de borden wordt omschreven in LWB 6.1. 

8.5 Inkorten van de baan met seinvlag T      : 
Als een wedstrijdcomitéboot in de buurt van een te ronden merkteken seinvlag T toont, dan moet dit merkteken 
(als voorlaatste merkteken) gerond worden zoals beschreven in de LWB, vervolgd door “zeil direct naar de 
finishlijn en finish”. 



Versie 1.3 

Hobiecat 2013 Skuytevaert – Lokale Wedstrijdbepalingen – pagina 3 van 4 

 

 

9 MERKTEKENS 
9.1 Merktekens 1, 2, 3s en 3b zijn cilindervormige oranje boeien.  

9.2 Merkteken 5 is een  cilindervormige rode boei 

9.3 De merktekens van de startlijn zijn een oranje vlag op het startschip aan stuurboord zijde en een 
cilindervormige rode boei aan bakboord zijde. 

9.4 De merktekens van de finishlijn zijn een blauwe vlag op het finishschip aan bakboord zijde en een 
cilindervormige rode boei aan stuurboord zijde. 

9.5 Als slechts één merkteken van de gate (3s/3b) aanwezig is, moet deze gezien worden als 3b en moet deze 
bakboord gerond of gepasseerd worden. 

10 GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN 
10.1 Geen bijzonderheden voor deze LWB. 

11 DE START  (EN TERUGROEPEN) 
11.1 De merktekens van de startlijn zijn beschreven in LWB 9.3. 

11.2 De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het 
startsein. De klassen starten direct opvolgend met 5 minuten tussen de startseinen, mits de voorgaande 
startgroep niet is teruggeroepen. Dit wijzigt RvW SWB 11.1. 

11.3 Vlag U      , zoals beschreven in SWB 11.5, kan worden gebruikt als voorbereidingssein. In dat geval wijzigt dit 
RvW 26 en 30. 

11.4 In geval van een algemene terugroep, zal het nieuwe waarschuwingssein tegelijkertijd worden gegeven met 
het strijken van seinvlag Eerste Vervang. Deze procedure wijzigt RvW 26, 29.2 en de Wedstrijdseinen. 

11.5 Het raken van de startboot kan door het wedstrijdcomité worden bestraft met DSQ zonder verhoor. Dit 
wijzigt RvW 63.1. 

11.6 SWB 11.6 vervalt. 

12 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 
12.1 Geen afwijkingen t.o.v. SWB. 

13 DE FINISH 
13.1 De merktekens van de finishlijn zijn beschreven in LWB 9.4. 

13.2 De finishlijn mag alleen worden doorvaren om te finishen, anders volgt een DSQ zonder verhoor. Dit wijzigt 
RvW 63.1. 

13.3 Het raken van de finishboot kan door het wedstrijdcomité worden bestraft met DSQ zonder verhoor. Dit 
wijzigt RvW 63.1. 

14 STRAFSYSTEEM 
14.1 Regel 44.1 gewijzigd zodat de “Twee-Ronden straf” is vervangen door de “Eén-Ronde straf”. Dit wijzigt RvW 

44.1. 

15 TIJDSLIMIET 
15.1 De tijdslimieten zijn als volgt: 

  Alle klassen 90 minuten. 

  Alle klassen tijdslimiet tot 1
e
 merkteken is 20 minuten. 

Als geen boot het 1
e
 merkteken heeft gepasseerd binnen de 1

e
 merkteken tijdslimiet zal de wedstrijd 

worden afgebroken. 

16 PROTESTEN 
16.1 Protesten moeten worden ingeleverd binnen 30 minuten nadat de laatste boot in de laatste wedstrijd van 

die dag  is gefinisht.  Dit is wijzigt SWB 16.2. 

17 SCOREN 
17.1 Zes wedstrijden zijn geprogrammeerd, waarvan 3 wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te 

maken. Dit wijzigt SWB 17.1. 

17.2 De totaalscore in de serie voor iedere boot is het totaal van zijn scores, waarbij zijn slechtste score wordt 
afgetrokken indien 4 of meer wedstrijden  zijn gevaren. Dit wijzigt SWB 17.2 t/m 17.5. 

18 VEILIGHEID 
18.1 SWB 18.1 is niet van toepassing en vervalt. 

18.2 Ieder team dient op zaterdag voor de start van de eerste race het getekende inschrijfformulier bij het 
Wedstrijdkantoor te hebben ingeleverd. 

18.3 In- en uitchecken: Op zondagmorgen is iedere deelnemer verplicht in te checken d.m.v. het paraferen van de 
deelnemerslijst op het mededelingenbord.  
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18.4 18.2 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de 
hoogte brengen. 

18.5 Deelnemers moeten op zee een wetsuit of een drysuit aan hebben en ten minste één noodsignaal op hun 
lichaam dragen. 

18.6 RvW 40.1 is op zee altijd van toepassing. Vlag Y zal niet worden getoond. Dit wijzigt RvW Deel 4 de Inleiding, 
RvW 40.1 en SWB 4.4 

18.7 Een sleeptouw en voldoende vermogen om de boot op te richten zijn vereist. 

19-27 Geen afwijkingen t.o.v. SWB. 

28 PRIJZEN 
Prijzen zullen worden gegeven als volgt:  
bij minder dan 5 deelnemers in een klasse: 1 prijs 
bij meer dan 5 maar minder dan 10 deelnemers in een klasse: 2 prijzen 
bij meer dan 10 deelnemers in een klasse: 3 prijzen. 
 

29-30 Geen afwijkingen t.o.v. SWB. 

 

31 EXTRA INFORMATIE 
 Waterstanden Katwijk: 
   Laag water Hoog water Laag water Hoog water
 Zaterdag 24 Aug. 2013    01.49      05.58    14.08    18.29 
 Zondag  25 Aug. 2013    02.34    06.43    15.02    19.09 
 
 

Bijlage A: ILLUSTRATIE VAN DE BAAN 

Baan Merkteken volgorde 

1 Start- 5-3s/3b -Finish 

2 Start- 5-3s/3b-5-3s/3b -Finish 

3 Start- 5-3s/3b-5-3s/3b-5-3s/3b -Finish 

Hoogste baan nummer. 

: Hobie Tiger 

 Hobie Wild Cat 

 Hobie Fx-One 

 

Laagste baan nummer. 

Hobiecat 16 

 

 

Let op het mededelingen bord !! 

Laagste baan nummer. 

Baan : Hobie Dragoon 
Boei 5 bakboord ronden 

Baan Merkteken volgorde 

1 Start- 1-2-3s/3b -Finish 

2 Start- 1-2-3s/3b-1-2-3s/3b- Finish 

3 Start- 1-2-3s/3b-1-2-3s/3b-1-2-3s/3b -Finish 


