EUREGIO REGATTA 2022
LOKALE WEDSTRIJD BEPALINGEN
Organiserende Autoriteit:

Stichting Euregio Regatta

Wedstrijdleider:

F. Maas Geesteranus

Startschip:
Finishschip :

„My Algamar“
bij de vlaggenmast voor het clubhuis

Informatiepost:

In het clubhuis van WSV Ascloa

Informatiepost geopend:

Vrijdag 24 juni van 18.00 tot 20.00 uur.
Wedstrijddagen van 09.00 tot 18.00 uur.
0031 6 46747607 Wiel Verlinden

Telefoon:

1

DE REGELS

1.1

De regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW), zijn van toepassing op alle wedstrijden van de Euregio Regatta 2022.

1.2

Samen met deze regels vormen deze Lokale Wedstrijd Bepalingen (LWB) inclusief de bijlagen, de
Wedstrijdbepalingen voor de Euregio Regatta 2022, georganiseerd door de Stichting Euregio Regatta op locatie van WSV Asloa te Asselt, conform regel 89 RvW.

1.3

In geval van meningsverschil over de uitleg van de regels is de Nederlandse tekst van de Lokale
Wedstrijd Bepalingen, versie ER 2022, bindend.

2

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS EN SEINEN AAN DE WAL
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingen bord bij de
ingang van het Wedstrijdbureau/clubhuis.
Seinen aan de wal worden gegeven aan de vlaggenmast voor het Wedstrijdbureau/clubgebouw
met bijbehorend geluidssein.

3

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
Dag

Datum

Activiteit

Tijden

Zaterdag

25 juni

Informatie en melding

09.00 – 10.00 uur

Skippersmeeting

10.30 uur

Waarschuwingssignaal 1e start

11.55 uur

Start 1e wedstrijd

12.00 uur

Start 2e wedstrijd

Z.s.m. na de1e wedstrijd

Start 3e wedstrijd

Z.s.m. na de 2e wedstrijd

Maaltijd/Buffet

Vanaf 19.00 uur

Ontbijt

08.00 – 09.00 uur

Skippersmeeting

09.30 uur

Waarschuwingssignaal1ste start

10.25 uur

Zondag

26 juni
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Start 1e wedstrijd (zondag)

10.30 uur

Start 2e wedstrijd

Z.s.m. na de 1e wedstrijd

Laatste starttijd

14.00 uur

Prijsuitreiking

Ca 16.30

Uitkranen kielboten

Tot 18.00 uur

3.1

De wedstrijdleiding kan besluiten om van dit schema af te wijken.

3.2

Wanneer, tijdens het finishen, vlag “L”

op de finishboot getoond wordt zal er nog een wed-

strijd gevaren worden. Dit kan afwijken van het aantal starts dat in het programma staat aangegeven. Deelnemers worden vriendelijk verzocht zo snel mogelijk naar het startgebied terug te
keren.

3.3

Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 13.55 uur.

4

KLASSENSEINEN
Voor eenheidsklassen zullen gele borden met de betreffende zeiltekens worden getoond.
Voor de Handicapklassen gelden de volgende klassenseinen:

5

Handicapklasse A: (< 110)

Geel bord met een zwarte letter A.

Handicapklasse B: (=> 110)

Geel bord met een zwarte letter B.

Handicapklasse C: (Eenmansklassen)

Geel bord met een zwarte letter C.

WEDSTRIJDGEBIED
Bijlage A: ”Wedstrijdgebied" toont het wedstrijdgebied, de locatie van het wedstrijdbureau en de
locatie van de finish

6

DE BANEN

6.1

De te varen baan wordt aangegeven en uitgelegd tijdens de Skippersmeeting.

6.2

Indien de baan meerdere malen moet worden gevaren, wordt dit op het startschip aangegeven
door middel van cijferwimpel, bijv. 2

7

of 3

.

MERKTEKENS
In het wedstrijdwater liggen genummerde merktekens (boeien) van de baan. De posities van de
merktekens zullen tijdens de Skippersmeeting worden aangegeven.

8

VEILIGHEID
Indien de Y-vlag

getoond wordt op het startschip is het dragen van persoonlijke drijf-

middelen

plicht.

ver-

Wanneer de bemanning van een boot, in een wedstrijd, deze regel overtreedt/overtreden wordt
de score voor deze boot, in de betreffende wedstrijd, DSQ, zonder protest of verhoor.
9

DE START

9.1

De startlijn ligt tussen een boei met oranje vlag en een oranje vlag op het startschip. De startlijn

9.2

Gestart wordt volgens regel 26 van het RvW, waarbij het startsein van de ene klasse het 5-

kan zowel aan bakboord- als aan stuurboordzijde van het startschip liggen.
minutensein is voor de volgende klasse. Kettingstart.
9.3

Bij een individuele te vroege start wordt, bij het tonen van de X-vlag

, één (1) geluidssein ge-

9.4

Wanneer, ook gedurende de wedstrijd, de oranje vlag niet op het startschip getoond wordt, is er

geven.
geen startlijn.
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9.5

Na een Algemene Terugroep van een klasse, na het vertonen van de Eerste Vervangingswimpel,
zal de nieuwe start van deze klasse na de start van alle andere klassen plaatsvinden.

9.6

Het doorvaren van de startlijn, na een geldige start, is niet toegestaan.
Wanneer een boot, in een wedstrijd, deze regel overtreedt wordt de score voor deze boot, in de
betreffende wedstrijd, DSQ, zonder protest of verhoor.

10

DE FINISH

10.1

De finishlijn ligt tussen een boei met blauwe vlag en een blauwe vlag op de finishboot of op de
wal.

10.2

Een korte hoornstoot bij het passeren van de finishlijn kan worden gegeven.

10.3

Er mag uitsluitend door de finishlijn gevaren worden om te finishen.
Wanneer een boot, gedurende een wedstrijd, deze regel overtreedt wordt de score voor deze
boot, in de betreffende wedstrijd, DSQ, zonder protest of verhoor.

10.4

Na gefinisht te zijn dient een boot vrij te blijven van schepen die nog niet gefinisht zijn en dient
deze laatsten voorrang te verlenen.
Schepen die gefinisht zijn dienen de finishlijn vrij te houden.

11

TIJDSLIMIET
Als tijdslimiet voor een klasse geldt 30 minuten bovenop de gezeilde tijd van de eerst gefinishte
boot in die klasse.

12

PROTESTEN

12.1

Protestformulieren met enveloppen bevinden zich bij de informatiepost in het clubhuis van WSV
Ascloa. Het ingevulde formulier dient bij de informatiepost te worden ingeleverd.

12.2

Voor elke klasse is de protest tijdslimiet 60 minuten na de finish van de laatste boot in die klasse
in de laatste race van die dag of nadat het wedstrijdcomité het signaal “geen wedstrijden meer
vandaag” heeft gegeven, afhankelijk van wat het laatste is.

13

SCOREN

13.1

Het Lage Punt Systeem zal van toepassing zijn, als vermeld in Appendix A van de RvW.

13.2

Regel A5.3 van Appendix A van de RvW is van toepassing.

13.3

Alle wedstrijdresultaten tellen mee in de berekening van het eindklassement.

13.4

Voor schepen die alleen in de lijst “Yardstick 2021 Deutscher Seglerverband” voorkomen zal de
Duitse Yardstick worden gebruikt en voor schepen die alleen in de Nederlandse SW lijst voorkomen zal de Nederlandse SW worden gebruikt.
Voor schepen, die op beide lijsten voorkomen wordt de Nederlandse SW gehanteerd.
Inschrijven voor het evenement houdt voor de deelnemer in dat hij/zij akkoord gaat met deze
cijfers.

14

PRIJZEN

14.1

De prijsuitreiking zal zo snel mogelijk na de finish van de laatste wedstrijd van het evenement,
rekening houdend met de te behandelen protesten, plaatsvinden in of voor het clubhuis van de
WSV Asloa.

14.2

Het aantal prijzen voor elke klasse wordt als volgt bepaald:
o In elke klasse zal een prijs worden uitgereikt aan de eerste 3 boten in de einduitslag.

15

PUBLICATIES
De wedstrijdaankondiging en de lokale wedstrijdbepalingen zijn gepubliceerd op de website van
de Stichting Euregio Regatta
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Publicaties op het publicatiebord van de informatiepost :


De Sars Covid-19 maatregelen geldend voor het gehele Euregio Regatta evenement



De deelnemerslijsten per klasse 24 uur vóór de eerste start van zaterdag 24 juni



De wedstrijd dagresultaten op zaterdag 25 juni na afhandeling van eventuele protesten



De wedstrijd dagresultaten zondag 26 juni en de Eindresultaten op zondag na de prijsuitreiking

16

VERZEKERING
Elke deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 1.500.000,= euro per gebeurtenis of het equivalent daarvan.

17

IDENTIFICATIE

17.1

Deelnemers aan de Euregio Regatta kunnen worden verplicht om sponsor- c.q. evenementstickers op de romp van hun schip aan te brengen.

17.2

Deelnemers van alle klassen worden verplicht om een bij de klasse behorend lint aan de achterstag of aan het einde van de giek van hun schip te bevestigen.
Handicapklasse A: (< 110)

Geel

Handicapklasse B: (=> 110)

blauw

Handicapklasse C: (Eenmansklassen)

rood

Yngling

wit

Klasse xxx

rood/wit

Klasse yyy

groen

17.3

Deze linten zullen bij de registratie worden uitgereikt.

18

WAL- EN HAVENBEPALINGEN
Deelnemers kunnen op vertoon van bewijs van inschrijving en betaling voor de wedstrijden op
aanwijzing van de havenmeester (tel 06 21424312 ) :

18.2

De boot in- en uitkranen

18.3

Een ligplaats voor de boot verkrijgen

18.4

Kamperen op het terrein van WSV Ascloa.

19

CORONA / SARS COVID-19

19.1

Maatregelen tegen Sars Covid-19 worden gepubliceerd op het publicatiebord bij de informatiepost. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot algehele diskwalificatie van deelname
aan de wedstrijden en uitsluiting van de maaltijd(en).

Bijlage A: Wedstrijdgebied.
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Bijlage A: Wedstrijdgebied

Wedstrijdgebied en banenkaart
4
Te varen baan:
De te ronden merktekens worden op het
startschip getoond, incl. de rondingsrichting en het aantal te varen rondes. Zie lokale wedstrijdbepalingen art.8.1 en 8.2.
Bijvoorbeeld 1-3-4-2-BB-F + cijferwimpel 2

Finish

Plaats startlijn
n is af hak elijk van
de windrichting

1

3

2

ondiep
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