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WEDSTRIJDBEPALINGEN 
Nederlands Kampioenschap Teamzeilen 

In de Splash klasse 

Georganiseerd door de Haarlemsche Jachtclub en het SKON 
Onder de auspiciën van het Watersportverbond  
Van 26 november tot en met 27 november  2022 

locatie: de Mooie Nel 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
De notatie‘ [NP]’ in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren bij  het 
overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a).  
 

1. REGELS 

 
1.1* Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 

(RvW). 
 
1.2 RvW 61.1 (a) vervalt, 9.2 geeft aan: Banen zullen niet worden afgekort, dit wijzigt RvW 32, 9.3 geeft 

aan: Rakken van de baan zullen na het voorbereidingssein niet worden gewijzigd, dit wijzigt RvW 
33, 12.5 geeft aan: Een boot die later start dan 2 minuten na zijn startsein zal de score TLE krijgen, 
dit wijzigt RvW A5.1 en A5.2, 12.6 geeft aan: In afwijking van RvW 29.1 worden seinvlag X en de 
teamvlag maximaal twee minuten getoond, dit wijzigt RvW 29.1 

 

1.3 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van de 
Nederlandse Overheid. Zie voor de regels: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 

 
1.4  [DP] Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek van een 

evenements official. Hier niet aan voldoen  kan wangedrag zijn. Redelijke acties door event officials 
om COVID-19 richtlijnen, protocols of regelgeving te implementeren, zijn geen onjuiste handelingen 
of verzuimen zelfs als later blijkt dat het onnodig was. 

 
1.5 RvW Appendix D is van toepassing. Alle wedstrijden zullen worden gevaren met umpires. 
 
 
2* WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 

2.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 9.00 uur op de dag 
dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal 

worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt. 

 
3 COMMUNICATIE MET DEELNEMERS 
 
3.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 

geplaatst rechts aan de lange zijde van de boten loods. 

3.2 Het wedstrijdbureau bevindt zich in het clubhuis van de Haarlemsche Jachtclub en is telefonisch 
bereikbaar onder nummer 023-5379408.   

 

4 [DP] GEDRAGSCODE 

4.1 Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan redelijke verzoeken van race 
officials. 
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5. SEINEN OP DE WAL  

5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlagenmast voor het clubhuis. 

5.2 Wanneer vlag OW  getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan   
30 minuten' in wedstrijdsein OW. 

 

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
6.1 Data van de wedstrijden: 
 Zaterdag 26 november - Round Robin (zie Appendix 1) 
 Zondag 27 november - laatste deel Round Robin 
     - semi-finale en finales 
6.2 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd zal zijn: 
 Zaterdag 26 november 10:57 
 Zondag 27 november 09:57 
6.3 Op zondag 27 november zal er geen waarschuwingssein meer na 16:00 gegeven worden. Streeftijd 

prijsuitreiking op zondag: 17.00 uur.  
6.4 Het waarschuwingssein van een wedstrijd is zo spoedig mogelijk na de finish van de voorgaande 

(we wachten op de Jury). 
6.5 Indien het Comité besluit tot een walpauze zal dit worden bekend gemaakt op het finishvaartuig door 

het tonen van Vlag OW boven H, de starttijden van de volgende wedstrijd zullen dan bekend worden 
gemaakt op het mededelingenbord. 

7* TEAMKLEUR (LINTEN) EN KLASSENVLAGGEN 

7.1 Elk team krijgt een kleur, en de startvlaggen zullen dezelfde kleur hebben. 
7.2 Gekleurde linten moeten worden bevestigd aan de top van het zeil volgens het volgend schema: 

 Team 1  rood  
 Team 2  geel 
 Team 3  roze 
 Team 4  oranje 
 Team 5  groen 
 Team 6  wit 
 Team 7  blauw 
 Team 8  zwart 

7.3 Deze linten worden door de Organiserende Autoriteiten beschikbaar gesteld en zijn 

verkrijgbaar bij het informatiecentrum. 

 
8 WEDSTRIJDGEBIED  

8.1 WB Addendum B toont de plaats van het wedstrijdgebied. 

 

9 BANEN 

9.1* De tekeningen in Addendum A tonen de baan 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. De lengte van de baan zal ongeveer 7 minuten zijn. 

9.2  Banen zullen niet afgekort worden. Dit wijzigt RvW 32. 

9.3 Rakken van de baan zullen na het voorbereidingssein niet gewijzigd worden. Dit wijzigt RvW 33. 
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10 MERKTEKENS 

10.1* Merkteken 1, 2, 3, 4 zijn gele cilindervormige drijfbakens met nummers. 

10.2 Merktekens van de Start-of Finishlijn:  
Verenigingsvlag: Haarlemsche Jachtclub 
Merkteken ODM: Een groen cilindervormig drijfbaken 
Merkteken FM: Een blauw cilindervormig drijfbaken 
Merkteken A en B : blauwe skippyballen 

 

11  NVT 

    

12  DE START 

12.1 Teams varen met ieder 4 boten tegen elkaar. Het wedstrijdschema en het aantal wedstrijden wordt 
bepaald door het Wedstrijdcomité, zie Addendum C. Wanneer tijd, wind, weer of andere factoren het 
onpraktisch maken om het geplande schema te volgen, kan het evenement worden beëindigd en 
het eindresultaat worden gebaseerd op de stand aan het einde van de direct voorafgaande Round 
Robin of Serie of kan er worden overgegaan op een andere competitie vorm. 

12.2 De startprocedure is als volgt: 
                3 min          teamvlag omhoog 
                2 min          P vlag omhoog 
                1 min          P vlag naar beneden 
                0 min          teamvlag omlaag 

Dit wijzigt RvW 26.  

12.3 De startlijn is tussen de mast met de betreffende Verenigingsvlag aan boord van het Startschip aan 
stuurboord en het bakboord merkteken van de startlijn, gezien in de richting van het eerste 
merkteken. 

12.4 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, 
gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden. 

12.5 Een boot die later start dan 2 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW 
A5.1 en A5.2. 

12.6 In afwijking van RvW 29.1 worden seinvlag X en de teamvlag maximaal twee minuten getoond. 
 

 
13  NVT  
 

 

14*  DE FINISH 

14.1 De finishlijn zal liggen tussen een staak met een blauwe vlag op het finishvaartuig aan 
stuurboordzijde en het “Merkteken FM” aan bakboordzijde. 

14.2  Wanneer op het finishvaartuig vlag H wordt getoond moeten alle boten, na te zijn gefinisht, zo snel 
mogelijk terugkeren naar de haven. 

14.3  De finishlijn mag alleen gebruikt worden om te finishen en dient te worden beschouwd als een 
hindernis als bedoeld in regel 19 RvW indien de boot niet de intentie heeft om te finishen. 

 
 
15 STRAFSYSTEEM 

15.1 RvW Appendix P is van toepassing. 
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16 TIJDSLIMIETEN [EN STREEFTIJDEN]  
 
16.1 De tijdslimiet voor merkteken 1, de tijdslimiet voor een wedstrijd (zie RvW 35), en de tijdslimiet voor 

de finish staan in de tabel hieronder,  

 

Merkteken 1 tijdslimiet Wedstrijd tijdslimiet  Finish tijdslimiet 

4 minuten 10 minuten 3 minuten 

 
16.2 Als geen enkele boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen de tijdslimiet, wordt de wedstrijd 

afgebroken. 

16.3 De Finish tijdlimiet is de tijd voor boten om te finishen nadat de eerste boot de baan heeft gezeild en 
gefinisht is. Boten die niet finishen binnen de Finish tijdlimiet, en zich later niet terugtrekken, bestraft 
worden of verhaal krijgen de score TLE. Dit wijzigt regel 35, A5.1 en A5.2. 

16.4 Het niet halen van de beoogde tijd is geen reden voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a). 

 

17 VERHOORAANVRAGEN 

17.1 Een lijst van boten die gestraft zijn op  grond van RvW 42 onder Appendix P zal worden getoond op 
het officiële mededelingen bord. 

 
18 [NP][DP] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  

18.1 [DP] Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité bij de eerst mogelijke 
gelegenheid op de hoogte brengen.  

 

19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 

19.1* Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder  voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van het wedstrijdcomité. 

 De Verantwoordelijk persoon mag niet vervangen worden 
 

20 CONTROLE OP UITRUSTING EN METING 

20.1 Een boot of uitrusting mag te allen tijde worden geïnspecteerd op naleving van de klassenregels, de 
aankondiging en wedstrijdbepalingen. 

20.2 [DP] een boot moet naar een aangewezen gebied gaan, als een wedstrijdofficial hem dat aangeeft. 

  

21 NVT 

 
22 OFFICIËLE BOTEN 

22.1 Officiële boten zullen kenbaar zijn aan een witte vlag met de letters “RC” op comité boten en een  “J” 
op jury boten 

 

23 [DP] ONDERSTEUNENDE TEAMS 

23.1 Teamleiders, coaches en andere hulpkrachten moeten buiten de gebieden waar boten 
wedstrijdzeilen blijven (en wel aan de lijzijde van de boeien A en B, zoals aangegeven in Addendum 
A), van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht 
of de wedstrijd is afgebroken.. 

23.2  Hulpschepen moeten kenbaar zijn door het voeren van een paarse vlag met daarin de tekst 
“Rescue”. 
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24 AFVAL AFGIFTE 

24.1 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of wedstrijd comité schepen.  

 

 

 

25 ORGANISATIE 
 
 De wedstrijdleider is    : Bert van Veldhuijsen 
 De voorzitter van het protestcomité is  : Wessel Nauta 
 Het tweede erkende lid van het protest comité is: Pieter Maasland 
 
 
Addendum K; Kwalificatiewedstrijden 
 
Indien in de Wedstrijdbepalingen aangeven zullen kwalificatiewedstrijden in de aangegeven klassen worden 
gezeild middels een volledige Round Robin. 
 

1. Schema Fase 1: Volledige Round Robin 
Op z 

2. Op basis van de uitslag van de volledige Round Robin en de voortgang van de worden de volgende 
rondes ingedeeld. 
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Addendum A: de Baan 
 
Er zal gebruik worden gemaakt van de “S-baan”.  
 
De baanlengte wordt zodanig gekozen dat de duur van een wedstrijd circa 7 minuten is. 
  

 

 

 

 
         finish 
 

 
   start 
 

 
                      --------------------------------------------------------------------------------                               

 
          A                                     B 

 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coach boats 
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Addendum B: het Wedstrijdgebied 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


