
 
Wedstrijdbepalingen 4-Uren Jubileumwedstrijden Rotterdamsche Zeilvereeniging 

 
 
[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd.  
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is.  
[SP] geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een standaardstraf mag opleggen.  
 

Deel I  
 
1 Regels  
Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) , de bepalingen van het 
Watersportverbond, daarbij de klassenvoorschriften van de Laserklasse, de aankondiging (tenzij enige van deze door 
de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en deze wedstrijdbepalingen.  
 
2 Inschrijvingen  
2.1 In aanmerking komende boten kunnen worden ingeschreven door inschrijvingsformulieren van de organiserende 
autoriteit (RZV) in te vullen. 
2.2 Overige voorwaarden voor deelname: de deelnemende boten worden bij toerbeurt bemand door de op de 
inschrijvingsformulieren aangegeven 2 deelnemers.  
 
3 Mededelingen aan deelnemers  
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord van de RZV.  
 
4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen  
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden vermeld vóór 10:00 uur.  
 
5 Seinen op de wal  
5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast van de starttoren van de RZV. 
5.2 Seinvlag OW met twee geluidssignalen betekent: Uitstel van de wedstrijd. In afwijking van wedstrijdseinen (RvW) 
zal het waarschuwingssein niet eerder dan 20 minuten nadat OW is weggenomen worden gegeven' (één geluidssignaal 
bij het wegnemen).  
 
6 Programma van de wedstrijden  
6.1 Tijd van het waarschuwingssein voor Laser Standaard(ILCA7): 12:55 uur.  
6.2 De wedstrijd zal worden afgelast indien het waarschuwingssein om 16:00 uur nog niet is gegeven. 
 
7 Klassenvlag  

De klassenvlag is de Laservlag (Vlag met daarin een Laser-symbool).   
 
8 Wedstrijd- en startgebied  
8.1 Het wedstrijdgebied wordt aangegeven op het bord tijdens het palaver om 12.15 uur in het clubhuis van de RZV.  
8.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de 
startlijn.  
 
9 Baan  
9.1 De te zeilen baan, alsmede de volgorde, waarin de merktekens moeten worden gerond of voorbijgevaren, wordt 
tijdens het palaver om 12.15 uur in het clubhuis van de RZV bekendgemaakt.  
9.2 Elke keer na het ronden van de joon met een blauwe vlag vlakbij het vlot bij de steiger van de RZV wisselt u met uw 
partner. 
 
10 Merktekens  
De merktekens van de baan bestaan uit boeien met genummerde oranje vlaggen + de boei met een blauwe vlag vlakbij 
het vlot waar gewisseld moet worden. 
 
11 Start  
De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 van de RvW. Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag 
van de Rotterdamsche Zeilvereeniging. Het startschip bevindt zich zo mogelijk aan het stuurboorduiteinde van de 
startlijn. Aan het tegenoverliggende uiteinde van de startlijn kan zich een contra startschip bevinden. De startlijn is als 
volgt gedefinieerd: de verenigingsvlag van de Rotterdamsche Zeilvereeniging aan boord van het startschip aan 
stuurboordzijde en een joon met een vlag aan bakboordzijde, gezien in de richting naar het eerste merkteken. 



De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 (RvW) met het waarschuwingssein en het hijsen van de 
klassevlag (Laservlag) 5 minuten voor het startsein. Om boten te waarschuwen dat de wedstrijd spoedig zal beginnen 
zal een onderbroken fluitsignaal vlak voor het waarschuwingssein gegeven worden. 
Een boot mag niet later starten dan 9 minuten na zijn startsein.  
 

 5 minuten voor start,  strijken is start 

 4 minuten voor de start, strijken is 1 minuut voor start 
 
12 Terugroepen  
12.1 In afwijking van regel 29.1 en 30.1 zullen niet teruggekeerde boten worden bestraft met een straftijd van 10 minuten. 
Bij de aanvang van de derde ronde dient men deze 10 minuten straftijd te nemen. Dit houdt in: 10 minuten wachten bij 
het wisselen alvorens verder te varen!  
 
14 Finish  
14.1 De finishlijn wordt gevormd door twee boeien met blauwe vlaggen en ligt voor de finishtoren van de RZV.  
14.2 De finish vindt plaats omstreeks 17.00 uur of zoveel eerder als de omstandigheden dit noodzakelijk maken en 
wordt aangegeven met een blauwe vlag, vergezeld van een geluidsein bij het hijsen, op de finishtoren. Indien mogelijk 
wordt dit tevens met een blauwe vlag kenbaar gemaakt vanuit een bootje bij een boei van de baan. 
 
15en 16 Reserve  
 
17 Protesten  
17.1 Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij de Informatiebalie in het clubhuis van 
de RZV  
17.2 Voor ieder klassee is de protesttijdlimiet 30 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van 
de dag  
17.3 Mededelingen over protesten zullen worden vermeld binnen 15 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de 
deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van de protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn 
betrokken 
17.4 In afwijking van regel 65.2 (RvW) moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend 
binnen 30 minuten na de mondelinge uitspraak  
17.5 In afwijking van regel 66 (RvW) is de tijdlimiet voor het indienen van een verzoek tot heropening gesteld op één 
uur na de mondelinge uitspraak van het protest.  
 
18 t/m 20 Reserve  
 
21 Afvalafgifte  
Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen.  
 
22 Radiocommunicatie  
Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden, noch spraak of data 
ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten.  
 
23 Prijsuitreiking  
De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na de finish plaats in het clubhuis van de RZV.  
 

Deel II [NP] [DP] Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen  
 
1. Veiligheid  
1.1 De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde 
verzekering, is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de deelnemer.  
1.2 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten voor het einde van een wedstrijd dienen het RC hiervan zo snel mogelijk 
op de hoogte te stellen en zich onverwijld na terugkeer in de haven bij de Informatiebalie te melden.  
1.3 Deelnemers die op een wedstrijddag niet starten dienen de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.  
1.4 Indien één van de seinen N boven H, OW boven H of OW boven A op één of meer RC-vaartuigen wordt getoond, 
dienen de boten van de betreffende klasse(n) onverwijld naar de haven terug te keren.  
1.5 Tijdens het verblijf op het water is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht. Een rubberpak of droogpak 
geldt niet als zodanig.  
 
 
 
 



2. Aansprakelijkheid en verzekering  
2.1 De RZV, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijd betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid 
voor schade in welke vorm dan ook, overlijden en/of lichamelijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan 
ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijd.  
2.2 Ieder deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met 
een minimumdekking van € 500.000,- per gebeurtenis. 
2.3 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren 
automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwig durend 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 
evenementlocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.  
 
3. Informatie  
De Informatiebalie is open vanaf 10:00 uur.  
 
4. Zeilnummers  
Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op de meetbrief is vermeld. Verzoeken om een afwijkend 
zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf van redenen uiterlijk 1 uur voor de start van de wedstrijd 
bij de Informatiebalie te worden ingediend.  
 
5. Deelnemerslijst  
De officiële deelnemerslijst wordt zo spoedig mogelijk na het registreren van de boten bekendgemaakt op het 
mededelingenbord.  
 
6. Uitslagen  
Na afloop van de wedstrijd worden de uitslagen bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website.  
 
8. Wal- en havenbepalingen  
De aanwijzingen van de havenmeester(s) of de daartoe aangewezen persoon dienen stipt opgevolgd te worden.  

 


