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Vanaf 7 juni kan er weer gevaren worden op de dinsdagavond, we hopen jullie in grote getale weer aan de

start te zien voor deze vriendschappelijke wedstrijden op de zomeravonden.

Belangrijkste punten:

● 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.

Opgave van type boot /  naam stuurman /  naam bemanning /  zeilnummer

● Ook na mondelinge deelname inschrijven via site voor 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

● Na afloop zal de dag uitslag bekend gemaakt worden, zo spoedig mogelijk na de wedstrijd.

● De resultaten van de wedstrijd wordt geplaatst op de website 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
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Reglement zomeravondwedstrijden 2022
Er wordt gevaren onder het RvW 2021-2024, de klassenvoorschriften 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. Waar: Paterswoldsemeer
2. Wanneer: Dinsdag avonden, met als start 7 juni tot en met 30 augustus.
3. Mededelingen via het mededelingenbord in het Vooronder uiterlijk 18.30 uur.
4. Er wordt gestart vanaf de starttoren, nabij het clubhuis.

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

niet per definitie de stuurman.
6. De bemanning voor de huurboten is geeft aan in welke boot zij varen, bij de wedstrijdleider.

Baan
7. Er wordt een verkorte Paterswoldsemeer baan gevaren conform de Korte banen kaart  2021

VWDTP. Herbruikbare banenkaarten worden klaargelegd nabij het mededelingenbord.
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.
9. 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
10. Start. Er wordt een 6 minuten sein gegeven. Daarbij wordt een oranje bord geplaatst op de starttoren.

Bij 5 minuten sein W bord, 4 minuten sein P bord etc. Conform regels voor  wedstrijdzeilen.
10.1. Het startsignaal van de wedstrijdklasse vormt het 5 minuten sein van de tourklasse.
10.2. Startvolgorde: 19.00 uur wedstrijdklasse / 19.05 uur tourklasse.
11. Het wedstrijdcomité kan besluiten een boot over te plaatsen naar een andere startgroep.

Finish
12. Finish voor de finishtoren nabij het clubhuis wanneer het blauwe bord op de finishtoren geplaatst

is en het aantal ronden gezeild is zoals aangegeven voor de desbetreffende klasse.
13. De baan kan worden afgekort bij een merkteken, aangeduid met een S - vlag.
14. Het S bord zal ook worden gebruikt op de toren als het aantal ronden lager is als oorspronkelijk

aangegeven via het mededelingenbord.
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Score
15. Er wordt gevaren met SW cijfers in 2 klassen, een wedstrijdklasse en toerklasse.
16. De uitslag wordt bepaald door de gecorrigeerde tijd van de boot in zijn klasse.
16.1. De SW cijfers van 2021 worden aangehouden.
17. Er wordt gescoord op basis van de combinatie verantwoordelijk persoon en boot.
18. Minimale deelname 3 boten per klasse wil de race meetellen in het eindklassement.
19. 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

20. Protesten dienen schriftelijk te worden ingediend op het daarvoor bestemde
formulier van het watersportverbond, ook beschikbaar bij de wedstrijdleider.

21. Behandeling van de protesten zal via arbitrage plaatsvinden.
22. De uitslagen en stand van de zomeravondcompetitie worden bekend gemaakt op de website van

VWDTP,  tussenstanden worden daarnaast op het mededelingen bord opgehangen.

Kampioenschap
23. De race telt mee voor het zomeravond klassement met een aftrek van twee wedstrijden.
24. Wedstrijden worden niet ingehaald of over gezeild op een andere dag.
24.1. De zeiler met de meeste punten is zomeravond kampioen, per klasse.
24.2. De wedstrijdserie wordt afgesloten met een prijsuitreiking op dinsdag 30 augustus na de laatste

wedstrijd.

Verantwoordelijkheid
25. 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.

26. 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


