
 
Wedstrijdbepalingen Gold Cup IOU Nederland 

 
georganiseerd door Watersportvereniging Sleattemermar  in 

samenwerking met de Olympiaklasse Organisatie 
onder auspiciën van het Watersportverbond 

 
op 22 en 23 augustus 2020 op het Slotermeer nabij Balk 

 

 

1 REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen 2017 – 2020 (RvW).  
1.2 Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Nederlandse tekst voorrang hebben. 
1.3 De geldende klassenvoorschriften van de Olympiajolklasse zijn van toepassing. 
1.4 Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) 

Wedstrijdbepalingen worden vermeld. 
1.5 Iedere, aan de Goldcup deelnemende persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet 

in het bezit zijn van de vereiste licentie. 
 

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord 
dat is geplaatst bij restaurant Badmeester Keimpe. Tevens worden mededelingen zo 
mogelijk via whats app verspreid. 

 
3 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

 
Zaterdag 22 augustus zal de start van de eerste 1e wedstrijd om 11.00 uur zijn. 
Zondag 23 augustus zal de start van de 1e  wedstrijd om 9.30 uur zijn. 
 
We zeilen dit weekend in een zogenaamd tijdsslot zonder het aantal wedstrijden van te voren 
aan te geven. Dit om zoveel mogelijk starts te kunnen maken. 
 
Zaterdags zeilen we tot ca. 18.00 uur (laatst gefinishte boot) met tussendoor een lunchpauze 
van ca. 1,5 uur. 
Zondags zeilen we tot ca. 15.00 uur (laatst gefinishte boot) met tussendoor een lunchpauze 
van ca. 1,5 uur.  

 De lunchpauze wordt kenbaar gemaakt door het tonen van vlag H op het finishschip, zodra 
dit vaartuig op zijn plaats is bij de finishlijn 

 De tijd van het eerstvolgende startsein wordt op het mededelingenbord kenbaar gemaakt. 
 
3.1 Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een 

oranje vlag worden getoond met één geluidssein ten minste vijf minuten voordat het 
waarschuwingssein wordt gegeven. 
De Klassenvlag is seinvlag O. 

 
4 WEDSTRIJDGEBIED 

Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied. 
 

5 DE BANEN 
 

5.1 De tekening in aanhangsel C tonen de banen 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. 

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



 
6 MERKTEKENS 
 
6.1 Merktekens van de baan zijn ronde ongenummerde boeien: 1 geel, 2 rood (spreader) , 3s en 

3p beide rood. Eventuele getallen op de boeien hebben geen betekenis. De baan zal 
zaterdag linksom en zondag rechtsom gevaren worden. 

 
6.2       De merktekens van de startlijn en finishlijn zijn staken met een oranje vlag. 

 
 
7 DE START 
 
7.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26. In afwijking daarvan zal het 

waarschuwingssein gegeven worden op 3 min voor het startsein, het voorbereidingssein op 2 
min voor het startsein. 

 
7.2 De startlijn zal liggen aan bakboordzijde van het startschip tussen een oranje vlag aan de 

mast van het startschip en een oranje vlag op een staak aan bakboordzijde van de startlijn. 
 
7.3 Een boot die later start dan 2 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt 

RvW A4 en A5. 
 
8 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 
 
8.1 Om het volgende rak te van de baan te  wijzigen zal het wedstrijd comité het oorspronkelijke  

merkteken  (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. In afwijking van 
Wedstrijdseinen en RvW worden hierbij geen seinen gegeven. 

 
9 FINISH 

 
De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag op een comitéboot en een staak met een 
oranje vlag. 

 

 
10 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 
 
10.1 De streeftijd voor elke wedstrijd is 30 minuten. 
 
10.2 Falen om te voldoen aan de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a). 
 
10.3 Boten die niet finishen binnen 5 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is 

gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35. 
 
11 PROTESTEN  

 
11.1 Protesten en verzoeken om verhaal zullen behandeld worden via zogenaamd “snelrecht”. 
 Er is jury in een rubberboot op het water aanwezig. 

Protestlimiet bedoeld in RvW 61.3 voor elke wedstrijd is 2 min nadat de laatste boot is 
gefinisht of de tijdslimiet van finishen is bereikt. Dit wordt kenbaar gemaakt door het strijken 
met 1 geluidssignaal van de blauwe vlag op het finishschip. 
Protesten en verzoeken om verhaal betreffende een incident waarbij een boot betrokken was 
of dat hij zag in het wedstrijdgebied moet, in afwijking van RvW 61.3 en RvW 62.2 mondeling 
worden ingediend bij het finishschip, dit wijzigt RvW 61.3 en RvW 62.2 
Protesten betreffende incidenten in het wedstrijdgebied worden onmiddellijk na einde 
protesttijd behandeld door de jury op het water. 
In afwijking van RvW 63.6 zullen er geen getuigen gehoord worden 
Van de protestbehandeling wordt een geluidsopname gemaakt. 
Een bord met de ingediende protesten zal op het finishschip getoond worden om deelnemers 
in overeenstemming met RvW 63.2 te informeren. Tijdens het tonen van het bord wordt vlag B 
op het Finishschip getoond. Het is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om kennis te 



nemen van de informatie op dit bord. 
De partijen bij een protest dienen daarbij in de juryboot te komen, waarbij de aanwijzingen van 
de jury gevolgd worden.  
De protestlimiet voor protesten en verzoeken om verhaal betreffende incidenten buiten het 
wedstrijdgebied is 30 minuten nadat de laatste boot in de wedstrijd is gefinisht of de limiet voor 
het finishen is bereikt. 
Protesten en verzoeken om verhaal betreffende incidenten buiten het wedstrijdgebied worden  
op het mededelingen bord bij het Wedstrijdbureau gepubliceerd binnen 15  van het protest tijd 
voor de behandeling na het einde van de protesttijdlimiet met de geplande tijd voor de 
behandeling van het protest. Deze protesten zullen op de wal nabij het Wedstrijdbureau 
worden behandeld. 

 
12 SCOREN 
  
12.1 (a) Wanneer minder dan vier wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 

totaal zijn van  zijn wedstrijdscores. 
 (b)  Wanneer 5, of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal 

zijn van zijn  wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
 
13 OFFICIËLE BOTEN 

 
  Boten die vallen onder het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een oranje vlag met vermelding 

RC in zwart. 
 Rescueboten zijn herkenbaar aan een oranje vlag of wimpel. 
 Juryboot is herkenbaar aan een lettervlag J (Juliet)  

 
14 ORGANISATIE 

 
De wedstrijdleider is:                            Piet van der Zwaag 
De voorzitter van het protestcomité is  Leo Pieter Stoel : 
 

 

Aanhangsel B  Het wedstrijdgebied 
   

 De wedstrijden zullen worden gezeild op het Slotermeer. Tot het wedstrijdwater van het 
Slotermeer wordt aangemerkt alle water wat zich bevindt ten westen van de doorgaande 
vaargeul tussen Sloten en Woudsend.  

 
B1. Het is deelnemers aan de wedstrijden verboden zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in 

de onder B1 genoemde vaargeul. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt door 
een lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW. 

 
B2. Het wedstrijdgebied is hierna weergegeven: 
 

 



 
Aanhangsel C  De baan 
 

  C1 De te zeilen baan wordt op het startschip aangegeven met een geel bord met een zwart cijfer.  
 

C2. De volgorde en de voorgeschreven zijde van de te ronden merktekens is als volgt: 
 Zaterdag 22 augustus: 
  
 Baan 1:  Start – merkteken 1 (bb) –merkteken 2 (bb) spreader – poort (3b – 3s) – finish. 
 
 Baan 2:  Start – merkteken 1 (bb) –merkteken 2 (bb) spreader – poort (3b – 3s) – 

merkteken 2 (bb) – poort (3b – 3s) – finish. 
  
  
 
 Zondag 23 augustus 

  
 Baan 1: Start – merkteken 1 (sb) –merkteken 2 (sb) spreader – poort (3b – 3s) – finish. 
 
 Baan 2: Start – merkteken 1 (sb) –merkteken 2 (sb) spreader – poort (3b – 3s) – merkteken 

2 (sb) – poort (3b – 3s) – finish. 
  
  

 

C3. Schematische tekening van de baan  
 

 


