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Wemeldinge, 24 september 2013.
ALGEMENE MEDEDELINGEN EN BEPALINGEN-LONG DISTANCE RACE- 4 OKTOBER 2014

1/ Reglementen
1.1
1.2

De wedstrijd is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016.
Wijziging van de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). “Wanneer een boot in gebreke
blijft de baan te zeilen zoals is voorgeschreven, moet het wedstrijdcomité het in de
uitslag melden als “Uitgesloten”(DSQ). Wanneer een boot niet voldoet aan de
tabellen I t/m IV en de Algemene Bepalingen moet het wedstrijdcomité het in de
uitslag vermelden als “Uitgesloten” met:
- DSQ:
uitsluiting.
- DNC:
niet gestart, niet naar het startgebied gekomen.
- NO RPT: geen verklaring ingeleverd.

2/ Algemene Bepalingen
2.1
2.2
2.3
2.4

Het gebruik van een stuurautomaat en/of windvaan- stuurinrichting is niet toegestaan.
Het startnummer moet gedurende de wedstrijd aan beide zijden in de zeereling
worden gevoerd. (Is afhankelijk van het aantal deelnemers)
Het is verboden de motor te gebruiken buiten de havenhoofden.
Indien ondanks van bovenstaande in dit lid genoemde verbod is afgeweken in het
belang van de veiligheid van boot en of opvarenden, of bij hulpverlening aan andere
vaartuigen die in daarmee overeenkomende omstandigheden verkeren, dit ter
beoordeling van het wedstrijdcomité dient dit te worden vermeld op de Verklaring
LDR, met vermelding van namen en of zeilnummers van andere in de nabijheid zijnde
vaartuigen.

3/ Start
3.1
3.2
3.3
3.4

De start van de wedstrijd vindt plaats om exact 11.00 uur in het WSVO Clubgebouw.
LET OP: De volledige bemanning moet aanwezig zijn bij het startsignaal.
Bij de start wordt een geluidsignaal gegeven.
Een boot mag niet later dan 30 minuten na het startsein starten.

4/ Baan
4.1

4.2

4.3

Het eerste rak is vermeld in tabel I, “Eerste rak van de baan”, respectievelijk tabel III,
“Laatste rak van de baan”, die deel uitmaken van deze bepalingen. Voor de rakken
op de Oosterschelde wordt verwezen naar tabel II, die deel uitmaakt van deze
bepalingen.
Het eerste en het laatste rak mogen slechts één (1) maal in één (1) richting worden
bevaren. Voor alle andere rakken geldt dat ongeacht de te varen richting, elk rak
tussen twee (2) merktekens maximaal twee (2) maal mag worden bevaren.
Uitsluitend de in de tabellen vermelde rakken tellen mee voor het eindresultaat met
de daarbij vermelde afstand in zeemijlen.
Zij moet van start tot finish een ononderbroken lijn vormen.

5/ Finish
5.1
5.2
5.3

De finishlijn is open op de tijden zoals vermeld in tabel IV.
De finishlijn is een fictieve lijn tussen de lichtopstanden op het westelijke en oostelijke
havenhoofd van de jachthaven Wemeldinge.
Zo spoedig mogelijk na de finish, doch uiterlijk 17.00 uur dient de Verklaring LDR
ingeleverd te worden bij het wedstrijdcomité in het WSVO Clubgebouw om de uitslag
van de wedstrijd te berekenen.

6/ Prijzen
6.1
6.2

Het aantal beschikbare prijzen bedraagt maximaal drie (3).
De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden op zaterdag 4 oktober 2014 om 18.00 uur
in het Clubgebouw van de vereniging. Direct na afloop van de prijsuitreiking wordt
aan iedere deelnemer een uitslagenlijst overhandigd.

7/ Berekening van de wedstrijduitslag
7.1

7.2

7.3
7.4

Van een deelnemer aan de wedstrijd die de finishlijn passeert na 16.00 uur, echter
voor of op 16.30 uur, wordt het aantal afgelegde mijlen gedeeld door de Tijd
Correctie Factor. (zie 7.4)
Deelnemers aan de wedstrijd die na 16.30 uur maar voor 16.45 uur de finishlijn
passeren, worden bestraft door vermindering van hun totaal aantal gezeilde mijlen met
3/30 deel van een nautische mijl voor iedere minuut of deel daarvan dat de finishlijn te
laat gepasseerd wordt. Tevens wordt de totale tijdsoverschrijding na het verstrijken
van de voorgeschreven finishtijd van 16.00 uur toegevoegd aan het totaal van 5 uur
wedstrijd, waarna de Snelheidsfactor Watersport (SW) correctie wordt toegepast.
Deelnemers aan de wedstrijd die voor 16.00 uur of na 16.45 uur de finishlijn passeren
worden uitgesloten. Zie tabel V: finishtijd zonder uitsluiting.
De grondslag waarop de beoordeling berust heeft de volgende formule:

Gemiddelde Snelheid = Gezeilde mijlen / Tijd Correctie Factor
Waarin:
- Het aantal gezeilde mijlen gelijk is aan het totaal van de op juiste wijze bevaren
rakken zoals omschreven in tabel II, eventueel gecorrigeerd met een aantal
strafmijlen zoals omschreven in artikel 7.2.
- De Tijd Correctie Factor is de vermenigvuldiging van:
1. De duur van de wedstrijd, zijnde exact vijf (5) uur, eventueel met een aantal
strafminuten zoals omschreven in artikel 7.2.
2. Snelheidsfactor Watersport (SW) formule.

8/ Rapportering
8.1

8.2

8.3

De Verklaring LDR is het officiële document met het verslag van de afgelegde baan
van de deelnemende zeilboot. Deze moet dus volledig worden ingevuld en
ondertekend.
De volgende gegevens moeten handmatig worden ingevuld:
- Naam van de deelnemende zeilboot
- Naam van de schipper
- Startnummer
- De gevaren rakken
- De volgorde van de rakken zoals gevaren
De Verklaring LDR moet volledig ingevuld en ondertekend zo spoedig mogelijk na
binnenkomst en uiterlijk voor 17.00 uur bij het wedstrijdcomité worden ingeleverd.

9/ Veiligheid
9.1

Iedere boot die een andere boot raakt dient onmiddellijk zijn identiteit aan de
andere boot bekend te maken.
Informatie over het weer (zie de Almanak voor Watertoerisme deel II)
kan worden verkregen op marifoonkanaal 68 (verkeerspost Wemeldinge) hier
wordt kwart over het hele uur een actuele weer en waterstand verstrekt.
Weerinformatie is ook beschikbaar op het havenkantoor.
De aanwijzingen van de Havenmeester en of zijn assistenten dienen te
worden opgevolgd.

9.2

9.3

10/ Tabellen
Tabel I
Tabel II
Tabel III
Tabel IV
Tabel V
Tabel VI

- Eerste rak van de baan
- De Verklaring LDR
- Laatste rak van de baan
- Openingstijd van de finishlijn
- Finishtijd zonder uitsluiting
- Waterstanden 4 oktober 2014

In de bijlage
In de bijlage
In de bijlage

Tabel IV

Openstelling finishlijn

van 16.00 uur tot 16.45 uur

Tabel V

Finishtijd zonder uitsluiting van 16.00 uur tot 16.45 uur
Tabel VI

Waterstanden 4 oktober 2014
Wemeldinge L W
05.53 uur
Wemeldinge HW
12.08 uur

18.28 uur
--.-- uur

