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Lokale wedstrijdbepalingen 12 uurs race zaterdag 7 augustus 2021 

1    Regels   

De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor het Wedstrijdzeilen. Inschrijving van een team dient te       

geschieden op der wedstrijdkalender of Sportinschrijving.nl. Deelname van niet-leden van VW DTP kan alleen 

geschieden na toestemming van de wedstrijdcommissie. 
 

2    Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen  
Iedere wijziging zal niet later dan 15 minuten voor de start van de wedstrijd waarop deze van kracht wordt, bekend 

worden gemaakt.  
 

3  Boten , bemanning en wisseling van bemanning  
Gevaren wordt in valken die ter beschikking gesteld worden door de vereniging.  
Iedere boot voert nummervlaggen onder aan beide stagen 

 

Boot 1 :      vlag  rood 1 Boot 7 :      vlag  geel 1 
Boot 2 :      vlag  rood 2 Boot 8 :      vlag  geel 2 
Boot 3 :      vlag  rood 3 Boot 9 :      vlag  geel 3 
Boot 4 :      vlag  rood 4 Boot 10:     vlag  geel 4 
Boot 5 :      vlag  rood 5 Boot 11:     vlag  geel 5 
Boot 6 :      vlag  rood 6 Boot 12:     vlag  geel 6 

 

Er wordt gevaren in teams van  4, 5 of 6  personen.   
Aan boord van de boot zijn steeds minimaal 2 personen aanwezig.  Elke ronde vindt er een wisseling plaats van 

minimaal 1 bemanningslid. 
De uitrusting van de valken mag niet gewijzigd worden en uitrusting dient op normale wijze gebruikt worden. De 

trapeze lijn op sommige boten mag niet gebruikt worden. Er mag geen uitrusting van boord gehaald worden tenzij 

nadrukkelijk toegestaan door de wedstrijdleiding. 
 

4     Programma van de wedstrijden  
Er worden drie wedstrijden gevaren.  
Wedstrijd 1:    10.00 – 13.30 uur  
Wedstrijd 2:    14.00 -  17.30 uur  
Wedstrijd 3:    18.30 -  22.00 uur  
 

Het palaver en de toewijzing van de boten door middel van loting is om 09.15 uur.  Op de eindtijden van de 

wedstrijden wordt de wedstrijd beëindigd en keert men terug naar het Clubhuis. Het signaal van het einde van de 

wedstrijd is het hijsen van de blauwe vlag in de mast op de T-steiger  vergezeld met één geluidssein. De klassering 

van iedere wedstrijd van een deelnemer is het aantal afgelegde rondes plus daarbij het aantal van de volledige 

rakken van de laatste ronde na de laatste wissel. Bij afbreken van de wedstrijden geldt dezelfde wijze van 

klassering. Bij afbreken van de wedstrijden kan een nieuwe start plaats vinden op een door het wedstrijdcomité 

aangegeven tijdstip. Bij een nieuwe start blijft de finishtijd dezelfde. Het aantal wedstrijden kan dan meer worden 

dan drie. Bij uitstel van een wedstrijd bepaalt het wedstrijdcomité een nieuwe starttijd. De finishtijd blijft dezelfde. 

Uitstel kan betekenen dat het aantal wedstrijden minder is dan drie.  

 
5    Wisseling van bemanning en boot  

Elke ronde wordt minimaal één bemanningslid gewisseld. Twee of meer is ook toegestaan. De wissel vindt plaats 

door de boot in de wind af te meren aan het gedeelte van de T-steiger dat daarvoor is aangewezen. Het aanmeren 
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moet plaats vinden via het in-de- windsysteem of via het sliplandingssyteem. Het landvast moet met minimaal een 

halve steek vastgemaakt worden aan de steiger (dus niet met een vaste lus aan het eind van het landvast) . Bij 

iedere passage met wissel dient een teamlid dat de boot verlaat de stempelkaart van het team bij de 

wedstrijdcommissie af te stempelen. De stempelpost is op het terras tpv. de dubbele deuren. Ieder team heeft een 

stempelkaart die op de wal bij de wedstrijdcommissie achter blijft.   
Na iedere wedstrijd zoals vermeld onder regel 4 vindt een bootwissel plaats.  
Het wisselschema is als volgt: De 1ste boot in het gevaren blok krijgt de boot toegewezen die laatste is geworden 

in dat blok. De 2e boot krijgt de één na laatst gelegen boot enz.  

Bij het derde blok wordt weer geloot  
 

6   Baan  
De baan wordt gevormd door 4 gele cilindrische merktekens en het wisselpunt op de T-steiger. De merktekens zijn 

genummerd 1,2,3 en 4 en liggen in deze volgorde. De volgorde van de aan te zeilen boeien wordt voor de wedstrijd 

op het mededelingenbord en tijdens het palaver medegedeeld.  
Het wisselpunt op de T-steiger ligt tussen de merktekens 1 en 4.  

 

7   Start  
De start vindt plaats bij de starttoren. De startlijn is de startlijn tussen de gele boeien bij de toren. Het eerst aan te 

varen merkteken is merkteken 1 of 4. Dat wordt met een cijferbord op de toren aangegeven.   
De wedstrijden worden gestart volgens regel 26. Tien minuten voor het startsein wordt een oranje bord getoond 

met een geluidssein dat na 4 minuten wordt weggehaald. Het waarschuwingssein is bord W.   
Het waarschuwingssein is respectievelijk om 9.55 uur, 13.55 uur en 18.25 uur.  

   

8   Finish  
De finish is bepaald op het moment dat het wedstrijdcomité het einde van de wedstrijd aangeeft door de  

blauwe vlag met een geluidssignaal te hijsen op de aangegeven eindtijden, zoals vermeld onder 4 of de 

wedstrijd af te breken. ( N-vlag). Indien een finishlijn gebruikt wordt, is dat de lijn tussen de gele merktekens 

voor de starttoren.   
  

9    Straffen  
De Twee-rondenstraf wordt vervangen door de Eén-Rondestraf  

  

10   Protesten en verzoeken om verhaal  
Het arbitragesysteem is van toepassing.  
De protesttijd is 30 minuten na de finishtijd van de laatste wedstrijd  

  

11   Scoren  
De score is het totaal aantal rondes wat het team heeft gezeild. Bevindt een boot zich na het eindsignaal in het 

eerste volledige rak dan krijgt het een kwart ronde extra, bevindt de boot zich  in het tweede dan wel het derde 

volledige rak dan krijgt het resp. een halve of een driekwart ronde extra. Bevindt een boot zich na het 

eindsignaal na de laatste ton op weg naar de finish dan krijgt het een volledige ronde extra. 

 

OVERIGE INFORMATIE  
Alle clubleden zijn meer dan welkom om aan te schuiven bij een barbecue ( bij slecht weer een alternatieve warme 

maaltijd) en een gezellige avond terwijl de ontknoping van de 12 uurs race plaats vindt.  
De Clubhuiscommissie zorgt voor een snack, een lunch en een barbecue/warme maaltijd in de avond. De prijs 

hiervan zit bij het inschrijfgeld in.  Het inschrijfgeld is € 40,-per persoon.  Dat is inclusief de huur van de valk, een 

barbecue/warme maaltijd  en lunch.  
Wanneer familieleden of vrienden aan de warme maaltijd/barbecue willen meedoen, wordt een bijdrage gevraagd.  
15,- voor volwassenen en 5,- voor kinderen, graag hiervoor vooraf inschrijven via de VWDTP site/12 uursrace 

 

 

 


