
 Zomeravondcompetitie/Dinsdagavondcompetitie 2021
Vanaf 8 juni kan er weer gevaren worden op de dinsdagavond, in aangepaste vorm bieden we een 
Zomeravondcompetitie aan. Wedstrijden in clubverband zijn dan weer toegestaan en het is mogelijk 
voor de teams om weer mee te varen.  

Om het contact te beperken is alleen online inschrijven mogelijk, komen alle  mededelingen op het
bord te staan en zal de daguitslag later opgehangen worden. 

Er is dit jaar een T boei toegevoegd aan de banenkaart om meer kruisrakken te kunnen varen bij 
westen– en oostenwind. Baan 2 en 4 zijn hiervoor aangepast. De T boei komt in het verlengde van
de startlijn te liggen. We hebben de banenkaart 2021 voor jullie klaar liggen.

Belangrijkste punten:  

• De richtlijnen en regels van het RIVM blijven van kracht, door de dynamiek van de  

veranderende regelgeving kan het zijn dat regels later aangepast worden. 

• Start om 19:00 u op dinsdagavond voor de wedstrijdklasse, toer klasse start om 19:05. 

• Deelname en inschrijven alleen mogelijk via VWDTP.nl of dinsdagavond@vwdtp.nl.  

• Geen mondelinge deelname.  

• Alle mededelingen via het krijtbord in het vooronder, hier wordt vermeld welke baan en de reden van 

eventuele afgelasting. Uiterlijk 18:30 worden hier mededelingen vermeld. 

• Wijzigingen kunnen vooraf worden doorgegeven via dinsdagavond@vwdtp.nl

• Er is geen palaver voorafgaand en helaas geen mondelinge uitslag na afloop. 

• Bij meer dan 4 bft worden geen wedstrijden verzeild i.v.m. beperkte rescue-mogelijkheden. 

• Hou bij optuigen en aftuigen en het verkeer op de steigers / Laserhelling ten alle tijden de  

anderhalve meter regel in acht.

• De resultaten van de wedstrijd wordt geplaatst op sportinschrijving en het mededelingenbord. 

• De toren is enkel toegankelijk voor de wedstrijdleiding, geen toegang voor zeilers of anderen. 

Met vriendelijke groet, Jens , Hans en Jeroen 

Deel 2 bestaat uit de aangepaste wedstrijdbepalingen

mailto:dinsdagavond@vwdtp.nl
mailto:dinsdagavond@vwdtp.nl
http://www.vwdtp.nl/


 Zomeravondcompetitie VWDTP 
Reglement zomeravondwedstrijden 2021 

Er wordt gevaren onder het RvW 2021-2024, de klasse voorschriften van de deelnemende klassen
en deze vereenvoudigde bepalingen. Er wordt gestart in een wedstrijdklasse en tourklasse,  
deelname staat open voor alle leden van VWDTP ongeacht het type boot waarin men zeilt. 

Locatie 
1 Wanneer: Iedere dinsdagavond tussen 8 juni en 7 september op het Paterswoldsemeer. 
2 Mededelingen via het bord in het Vooronder uiterlijk 18.30 uur. 
3 Er wordt gestart vanaf de starttoren, nabij het clubhuis. 

Deelname 
4 Deelnemers schrijven zich in via de website VWDTP.nl of mail: dinsdagavond@vwdtp.nl 
5 Inschrijving is open voor alle open zeilboten en kajuit jachten. 
5.1 Alleen online inschrijven mogelijk, zonder inschrijving geen deelname / uitslag. 
6 Per boot is een verantwoordelijk persoon ingeschreven, deze dient aan boord te zijn maar is 

niet per definitie de stuurman. 

Baan 
7 Er wordt een verkorte Paterswoldsemeer baan gevaren conform de Korte banen kaart  

2021 VWDTP. Herbruikbare banenkaarten worden klaar gelegd nabij het  
mededelingenbord in het Vooronder.  

7.1  De te varen baan wordt middels een geel bord met zwart cijfer kenbaar gemaakt minimaal 4 
minuten voor de start van de wedstrijd. 

7.2 Wanneer een omgekeerde baan wordt gevaren dan wordt dat aangegeven met bord R te  
samen met het baanbord minimaal 4 minuten voor de start van de wedstrijd.

8 Op het mededelingenbord in het clubhuis, wordt aangegeven of er 1 of 2 ronden gevaren  
wordt en welke baan te verwachten valt. De borden op de toren blijven hierin leidend. 

8.1  De wedstrijd mag worden ingekort als blijkt dat de beoogde wedstrijdtijd ruim zal worden  
overschreden. Gestreefd wordt naar een wedstrijdduur van ongeveer 60-90 minuten 

Start 
9 Start. Er wordt een 6 minuten sein gegeven. Daarbij wordt een oranje bord geplaatst op  

de start toren. Bij 5 minuten sein W bord, 4 minuten sein P bord etc. Conform regels voor  
wedstrijdzeilen. 

9.1 Het startsignaal van de wedstrijdklasse vormt het 5 minuten sein van de tourklasse.
9.2 Startvolgorde: 19.00 uur wedstrijdklasse / 19.05 uur tourklasse.
9.3 Het wedstrijdcomité kan besluiten een boot over te plaatsen naar een andere startgroep. 

Finish 
10 Finish voor de finishtoren nabij het clubhuis wanneer de blauwe vlag op de oost steiger  

gehesen is, of het blauwe bord op de finishtoren geplaatst is. 
11 De baan kan worden afgekort bij een merkteken, aangeduid met een S - vlag

Score 
12 Er wordt gevaren met SW cijfers in 2 klassen, een wedstrijdklasse en tourklasse. 
12.1 De uitslag wordt bepaald door de gecorrigeerde tijd van de boot in zijn klasse. 
12.2 Er wordt gescoord op basis van de combinatie verantwoordelijk persoon en boot. 
12.3 Minimale deelname 3 boten wil de race meetellen in het eindklassement.
13 In verband met de restricties omtrent Corona zal zeer beperkt arbitrage of  protest

behandeling plaatsvinden of zal deze digitaal worden gedaan.
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14 Puntentelling: Winnaar: 5 punten + aantal deelnemers

Tweede: 5 punten + aantal deelnemers - 1 punt 
   Derde: 5 punten + aantal deelnemers - 2 punten

Vierde: 5 punten + aantal deelnemers - 3 punten 
15 De uitslagen en stand van de zomeravondcompetitie worden bekend gemaakt op de  

website van Sportinschrijving. De mondelinge vermelding van de uitslag zal dit seizoen 
helaas niet plaatsvinden. 

Kampioenschap 
16 De race telt mee voor het zomeravondklassement met een aftrek van twee wedstrijden. 
16.1 De zeiler met de meeste punten is zomeravondkampioen. 
16.2 De wedstrijdserie wordt afgesloten met een prijsuitreiking op dinsdag 7 september na de  

laatste wedstrijd. 

Verantwoordelijkheid 
17 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.

18 Deelnemers zijn op de hoogte van de regels omtrent de AVG en verklaren dat hun  
beeldmateriaal gebruikt mag worden door VWDTP voor promotie en verslag alsmede dat 
de uitslagen gepubliceerd worden op de site van VWDTP. 

De wedstrijdleiders van de dinsdagavond: Hans Slijkhuis, Jens Kooi, Jeroen Tiel 

Voor vragen over de uitslag wijzigingen of verzoek om verhaal:  
dinsdagavond@vwdtp.nl / inschrijven via dinsdagavond@vwdtp.nl


