Wedstrijdbepalingen Bossche Bollen 2022
Klassenwedstrijd IOU – georganiseerd door de Goudse Watersportvereniging Elfhoeven
op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 op de Ertveldplas in ’s-Hertogenbosch
[DP] Discretionary Penalty in een regel betekent dat een straf voor een overtreding van de regel, naar goeddunken van het
protestcomité, minder mag zijn dan uitsluiting.
[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).
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3.2

REGELS
Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024.
n.v.t.
WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
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.
n.v.t.
COMMUNICATIE MET DEELNEMERS
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat
is geplaatst bij het wedstrijdbureau, of zullen worden gepresenteerd achter de ramen van het
wedstrijdbureau.
Het wedstrijdbureau bevindt zich in het “Schulte lokaal” van WSV de Viking, naast het clubhuis.

4
4.1

[DP] GEDRAGSCODE
Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan redelijke verzoeken van race
officials.

5
5.1
5.2

SEINEN OP DE WAL
Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast naast het wedstrijdbureau.
Wanneer vlag “OW”
getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door
'niet minder dan 30 minuten' in wedstrijdsein OW.

6
6.1

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Zaterdag

21 mei

Zondag

22 mei

4 wedstrijden
Race 1 en 2 direct opvolgend. Nadien lunchpauze op de wal.
Start van Race 3 wordt aan de wal bekend gemaakt.
Race 3 en 4 (en eventueel 5 en 6) direct opvolgend.
5 wedstrijden
Race 5, 6 en 7 direct opvolgend. Nadien lunchpauze op de wal.
Start van Race 8 wordt aan de wal bekend gemaakt.
Race 8 en 9 direct opvolgend.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Eén extra wedstrijd per dag mag worden gezeild op voorwaarde dat geen klasse meer dan één
wedstrijd op het schema vóór komt en de wijziging is in overeenstemming met WB 2.1
gemaakt.
De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is :
Zaterdag
21 mei
10:55
Zondag
22 mei
09:55
Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal de
oranje vlag van de startlijn met één geluidssein worden getoond ten minste vijf minuten
voordat het waarschuwingssein wordt getoond.
Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na
14.55 uur.

7

KLASSENVLAGGEN

7.1

De klassevlag is een blauwe vlag met IOU logo

8
8.1

WEDSTRIJDGEBIED
Het wedstrijdgebied is de Ertveldplas te 's-Hertogenbosch, met inachtneming van de
doorgaande vaarroute.
Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 50 meter aan beide zijden van de lijn gevormd
door de startlijn, die aan beide uiteinden voorbij de startboeien is verlengd met 20 meter.

9
9.1

BANEN
De te zeilen baan is een ‘plassenbaan’, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vaste boeien van
WSV de Viking (zie aanhangsel A).
Banenkaarten worden uitgegeven tijdens de inschrijving.
De te zeilen baan wordt met letters kenbaar gemaakt met een bord op het startschip.

9.2

10
MERKTEKENS
10.1 Merktekens van de baan zijn de vaste oranje boeien 1 t/m 6 (zie aanhangsel A) op de
Ertveldplas.
10.2 Nieuwe merktekens, zoals beschreven in WB 13.1, zullen Geel zijn.
11
HINDERNISSEN
11.1 Een al dan niet varend beroepsvaartuig geldt als een hindernis.
12
DE START
12.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 RvW.
12.2 De startlijn zal liggen tussen twee oranje vlaggen. De startlijn kan tot 2 minuten voor het
startsein gecorrigeerd worden.
12.3 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW
A5.1 en A5.2.
13
WIJZIGEN VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
13.1 Om het volgende rak te wijzigen zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken leggen of de
finishlijn verplaatsen.
13.2 Tijdens een wedstrijd zal er niet van baan veranderd worden. Vervangende merktekens zullen
indien mogelijk op de oorspronkelijke plaats van het merkteken gelegd worden. Bij
afwezigheid van een merkteken of een vervangend merkteken dient een denkbeeldig
merkteken gerond te worden op de plaats waar het merkteken hoort te liggen.
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14
DE FINISH
14.1 De finish zal door afkorting van de baan plaatsvinden, hetzij in de verplichte aan-de-windse
doorvaart dan wel bij enig ander merkteken van de baan.
15

n.v.t.

16
TIJDSLIMIETEN [EN STREEFTIJDEN]
16.1 De streeftijd voor een wedstrijd is 30 tot 40 minuten.
16.2 Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 15 minuten na de finish van de eerste
boot uit zijn klasse zullen de score DNF "niet gefinisht" krijgen. Dit wijzigt regel 35.
16.3 Het niet halen van de beoogde tijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt regel 62.1(a)(RvW).
17

VERHOORAANVRAGEN (PROTESTEN)

17.1 De protesttijdlimiet is 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van
de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden
gevaren, welke van de twee het laatste is.
17.2 Verhooraanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdbureau.
17.3 Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om
deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als
getuigen. Verhoren worden in het wedstrijdbureau gehouden.
17.4 In afwijking van regel 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden
ingediend binnen 30 minuten na de mondelinge uitspraak.
17.5 Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van dit artikel: “Op de laatste wedstrijddag kan
een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek ontvangen is vóór
het verstrijken van de protesttijdlimiet op die dag.”
18

SCOREN

18.1 Het lage punt systeem , regel A4 (RvW) is van toepassing.
18.2 Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om het evenement geldig te maken.
18.3 a) Wanneer minder dan vier wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
b) Wanneer 4, 5, 6 of 7 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
c) Wanneer 8, 9 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal
zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.
19

[NP][DP] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

19.1 De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, en ook het afsluiten van de
benodigde verzekering (verplicht) is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene
die de boot heeft ingeschreven.
19.2 [DP] Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité bij de eerst
mogelijke gelegenheid op de hoogte brengen.
19.3 Indien de windkrachtverwachting voor een race, volgens ‘Windfinder’ boven de 25 knopen
uitkomt, zal er niet worden gestart.
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20
VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING
20.1 Vervanging van een deelnemer zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van het wedstrijdcomité.
21-22 n.v.t.
23
COMITÉBOTEN
23.1 Comitéboten zullen herkenbaar zijn aan een blauwe vlag met witte letters “RC”, Racing
Commitee.
23.2 Bij ieder merkteken kan aan de buitenzijde van de baan een boeienboot gestationeerd zijn.
24-28 n.v.t.
29
PRIJZEN
29.1 Prijzen worden door de organiserende IOU Vloot Zuid verzorgd en uitgereikt. De prijsuitreiking
is zondagmiddag, z.s.m. na afloop van de wedstrijden.
29.2 Prijzen zullen worden toegekend aan stuurlieden die de eerste, tweede of derde plaats
behalen. Vervolgens bij 20 t/m 24 deelnemers 4 prijzen. Bij 25 of meer deelnemers 5 prijzen.
29.4 Er wordt weer een combinatieprijs uitgereikt van de overall winnaar van het Open Vlaams
Kampioenschap op 14-15 mei en de Bossche Bollen op 21-22 mei. Uitreiking na de Bossche
Bollen.
30
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Zoals gespecificeerd in Aankondiging Klassenwedstrijd IOU Bossche Bollen 2022, artikel 17.
31

ORGANISATIE
Wedstrijdleider
Voorzitter van het protestcomité

: Pieter Lanser 06-22204334
: wordt gepubliceerd in het wedstrijdbureau

Organisatie
: Jeroen Mickers 06-51176808, Joep ten Brink 06-57874441
Vlootvoogd Zuid : Roline Huiskamp 06-15061935
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Aanhangsel A:
Plaats van het wedstrijdgebied
Voor de baan gebruik van vaste boeien.
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