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MEDEDELINGEN OVER DE WEDSTRIJD
Mede op verzoek van R.W.S. verzoeken wij U de regels van de vaart goed in acht te nemen. Deelnemers aan de 
wedstrijd doen dit voor eigen risico. De organiserende watersportverenigingen, noch het wedstrijdcomité kan 
aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of schade, hoe dan ook ontstaan, door deelname aan de wedstrijd.

1. Organiserende Autoriteit: WZV Trident
2. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
3. Elke boot moet een zeilnummer voeren. 
4. Elke boot mag die zeilen voeren, die bij inschrijving zijn vermeld.
5. De organiserende autoriteit hanteert de SW gegevens van Sail-support. Bij schepen waarvoor geen  
 SW- cijfer voorhanden is, zal de wedstrijdcommissie een passend handicap-cijfer bepalen.  
 De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor bij twijfel aan de juistheid van deze cijfers    
 hierop correcties aan te brengen.
6. Eventuele wijzigingen in de wedstrijdbepalingen worden dagelijks bij het palaver bekend gemaakt.
7. Mededelingen aan inschrijvers zullen worden vermeld op het mededelingenbord dat geplaatst is nabij het  
 clubgebouw van de haven.
8. Voor de banen wordt verwezen naar de meegeleverde banenkaarten met de hierop aangegeven  
 merktekens (boeien van RWS of tijdelijke boeien)
9. Seinen op de wal zullen niet worden getoond.
10. Indien er gestart wordt in meerdere klassen dienen de boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is  
 gegeven het startgebied vermijden.
11. Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het  
 startsein.  
 • 5 minuten voor de start: tonen klasse sein + 1 geluidssein 
 • 4 minuten voor de start: tonen P-vlag           + 1 geluidssein 
 • 1 minuut voor de start: wegnemen P-vlag          + 1 geluidssein 
 • Start: wegnemen klasse sein     +1 geluidssein, tonen klasse sein volgende klasse.
12. Start en Finishlijn zullen bestaan uit een oranje boei of joon en een Nederlandse vlag op startpaleis.   
 Na reglementair te zijn gestart is het enkel toegestaan om de start/finishlijn te passeren om de wedstrijd te  
 beëindigen. 
13. Individuele terugroep. Te vroeg gestarte jachten worden gewaarschuwd door één hoornstoot en het   
 tonen van vlag “X”.           Seinvlag “X” wordt gestreken, zodra alle jachten reglementair zijn gestart of wanneer  
 3 minuten zijn verstreken.
14. Algemene terugroep. Een algemene terugroep wordt kenbaar gemaakt door het tonen van de  
 “eerste vervangingswimpel”           en twee geluidsseinen. Eén minuut na het strijken van de “eerste  
 vervangingswimpel” en een hoornstoot wordt een nieuw voorbereidingssein gegeven.
15. Inkorten. Indien de baan ingekort wordt, wordt dit kenbaar gemaakt door de “S”-vlag          op het startpaleis.  
 “S” boven een rode wimpel betekent: Finish, komende vanuit zuidelijke richting. “S” boven een groene  
 wimpel betekent: Finish komende vanuit noordelijke richting. U dient zelf rekening te houden met schepen  
 die al een ronde voorliggen, men dient in elk geval dezelfde baan te zeilen als zij.
16. Uitstel. Indien de wedstrijd uitgesteld is, wordt de onderscheidingswimpel           1 minuut voor het  
 waarschuwingssein met een geluidssein weggehaald.
17. Tijdslimiet. Boten die er niet in slagen te finishen binnen 60 minuten na de finish van de eerste boot in zijn  
 klasse, worden als “niet gefinisht” beschouwd. Dit wijzigt regel 35.
18. Het is voor (kleine) zwaardboten verplicht een zwemvest te dragen. 
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19. Per wedstrijd worden punten gegeven conform artikel 90.3 middels het lage punten systeem. 
 (a)  Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn  
  wedstrijdscores.  
 (b) Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn   
  wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
20. Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij het startpaleis en daar  
 ingeleverd worden binnen 30 minuten na de finish van de laatste boot in de wedstrijd die dag.
21. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW4 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.
22. Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag  
 van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. Uitzondering op deze regels kan gelden voor  
 kleine open bootjes die onder de WA-verzekering kunnen vallen, deelnemers dragen zelf de verantwoording 
 dit te controleren.
23. Door aan dit evenement deel  te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de   
 sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken,  
 elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te  
 tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie  
 tot de tijd van hun definitieve vertrek. 
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