
Twee Landen Regatta 1 en 2 juni 2019.

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Wedstrijdleider: Frank Dane, Voorzitter Protestcommissie: Peter Nannenberg.
Organiserende vereniging: Watersportvereniging Oldambtmeer (WVO) www.wvoldambtmeer.nl en
WSC Loga www.wsc-loga.de

1. De Regels
1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels

voor Wedstrijdzeilen.
1.2. De Standaard Wedstrijdbepalingen zijn van toepassing, tenzij deze door de Lokale

Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd.
1.3. Deze Lokale Wedstrijdbepaling zijn van toepassing.
1.4. Ieder persoon aan boord, hoeft niet te zijn voorzien van een vereiste licentie
1.5. Voor klassen die meedoen aan de wedstrijdserie voor de 5-merenbokaal zijn de

desbetreffende aanvullende bepalingen van toepassing.

2. MEDELINGEN AAN DEELNEMERS
Het wedstrijdcentrum inclusief wedstrijdbureau is gevestigd in de tent in de jachthaven van
Midwolda Strandweg 1 9681 BK Midwolda.
Het wedstrijdbureau is geopend vanaf 9.00 uur tot aan de start van de eerste wedstrijd en 
direct na de finish van de laatste wedstrijd.
Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord 
van WVO dat zich bevindt bij de ingang van de haven.
Voor deze wedstrijdserie is inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld is € 7,50 optimist,
€ 12,50 eenmansklasse en € 20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden 
worden voldaan.

3. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.
Iedere wijziging van de wedstrijdbepaling zal niet later dan 1 uur voor de start van de 
wedstrijd waarop deze van kracht wordt bekend worden gemaakt.

4. SEINEN OP DE WAL
4.1. Seinen op de wal worden getoond aan een vlaggenmast bij de ingang van de haven.
4.2. Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut’ vervangen door ‘niet 

minder dan 30 minuten in wedstrijdsein OW.

http://www.wsc-loga.de/


5. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1. De startvolgorde en overige start tijden wordt minimaal 1 uur voor de eerste

wedstrijd van de dag bekend gemaakt op het mededelingen bord.
5.2 Er zullen 4 wedstrijden worden gezeild verdeeld over 2 dagen.
5.3 5 minuten voor de start zal er een waarschuwingssein worden gegeven,
5.4 Er zullen geen waarschuwingsseinen worden gegeven zondag 12 juni na 15:00 uur

Startschema

Klasse Zaterdag 1e start 2e start 3e start 4e start

A. 11.00 uur Nader te bepalen

B. 11.05 uur

C. 11.10 uur

D. Ect. 11.15 uur

6. KLASSENBORDEN
6.1. Bij de waarschuwingssein van iedere klasse wordt een klassenbord ( wit bord met

zwarte letters) getoond.

7. WEDSTRIJDGEBIED
7.1. Het wedstrijdgebied omvat het noorden van het Oldambtmeer

7.2. Adres: Jachthaven Midwolda Strandweg 1 9681 BK Midwolda.



8. DE BANEN
8.1. De banen zijn zogenaamde Loef-Lij Driehoeksbanen.

8.2. Het baansein is een wit bord met een Romeinse cijfer. De merktekens zijn gele 
boeien tenzij anders is aangegeven.
Baan I:  1-2-3-1-3 finish
Baan II:  1-2-3-1-3-1-2-3 finish
Baan III:  1-2-3-1-3-1-2-3-1-3 finish
Baan IV:  1-2-3-1-3-1-2-3-1-3-1-2-3 finish

8.3 De plaats van start en/of finishlijn zijn schematisch aangegeven en kunnen in het
desbetreffende rak op een andere plaats liggen

9. MERKTEKENS
9.1. De merktekens van de baan zijn gele cilinderboeien.
9.2. De merktekens van de startlijn zijn oranje boeien
9.3. Het vervangende merkteken conform regel 34a is een gele boei; er worden geen

geluidsignalen gegeven; dit wijzigt regel 34b

10. DE START
10.1. Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5

minuten voor het startsein.
10.2. Het waarschuwingssein voor iedere volgende klasse wordt gegeven met het startsein 

van de voorgaande klasse.
10.3. De startlijn zal liggen tussen de merktekens aan bakboordzijde van het startschip
10.4. Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, moeten het startgebied

vermijden gedurende de startprocedure voor andere wedstrijden. Het startgebied is
gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden
van de startlijn.

10.5. Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score 
DNS krijgen. Dit wijzigt regel 4 van RvW.

10.6. Bij het tonen van vlag X zal één geluidssein worden gegeven.

11. DE FINISH
11.1. De merktekens van de finishlijn zijn oranje boeien.

12. TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN
12.1. Het wedstrijdcomité streeft naar een wedstrijdduur van 60 minuten



12.2. Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren
en is gefinisht zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35. 

13. PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
13.1. Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdbureau. Protesten en verzoeken 

om verhaal of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet die van 
toepassing is.

13.2. Voor iedere klasse is de protest tijdlimiet van 60 minuten nadat de laatste boot van de
klasse is gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag.

13.3. Mededelingen zullen worden getoond niet later dan 15 minuten na de
 protest tijdlimiet om de deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij 

partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in het kantoor 
van de havenmeester.

13.4. Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of protestcomité zullen 
worden getoond op het mededelingenbord om boten op de hoogte te brengen op 
grond van regel 61.1(b)

14. SCOREN
14.1. Voor de serie-score zal het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A van 

toepassing zijn.
14.2. Er moeten 2 wedstrijden zijn voltooid om deel te nemen aan het weekend score.
14.3. Er is geen aftrek van slechtste score.

15. VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN
15.1. Een boot die zich terug trekt uit de wedstrijd moet het wedstrijd comité zo snel als 

mogelijk op de hoogte brengen.
15.2. Jeugdklassen zijn verplicht met zwemvest te varen.

16. VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING
16.1. Vervanging van deelnemer zal niet worden toegestaan zonder goedkeuring van het

wedstrijdcomité. De verantwoordelijke persoon mag niet vervangen worden.

17. OFFICIELE BOTEN
17.1. Het startschip is herkenbaar aan de verenigingswimpel.
17.2. Boten van het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een gele vlag met de letter RC
17.3. Rescueboten zijn op het Oldambtmeer herkenbaar aan een gele vlag met de letter R.

18. AFVAL AFGIFTE
Afval kan worden afgegeven aan de hulpschepen of wedstrijdcomitéschepen. Een straf voor
overtreding van regel 55 kan lager zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist.
Dit wijzigt regel 64.1.

19. PRIJZEN
Per 3 deelnemers is er een prijs, met het maximum van 3 prijzen per klasse

20. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdseries. Zie regel 4, Besluit 
om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteiten accepteren geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in 
samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdseries.



21. VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 
minimum bedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

22. Overige informatie:
Het mededelingenbord staat aan de ingang van de jachthaven.
Alle auto’s en trailers dienen op de niet bewaakte parkeerplaats te worden geplaatst buiten 
de jachthaven. http://www.watersporthuningas.nl
Er is een trailerhelling aanwezig en er is een kraan beschikbaar voor kielboten.
Overnachten in tent is mogelijk tussen 8 t/m 11 juni 2018 er zijn plaatsen beschikbaar 
rondom de grote tent in de jachthaven wel dient er toeristenbelasting te worden afgerekend  
bij het havenkantoor.
Camperplaatsen en ligplaatsen voor moederschepen zijn beschikbaar in de jachthaven van 
Midwolda in overleg met de havenmeester http://www.watersporthuningas.nl/.
De wedstrijdboten kunnen 9 t/m 10 juni 2018 op de wal of in de haven in overleg met de
havenmeester .
Zaterdag na de laatste wedstrijd zal er door WVO en LOGA een Happy Hour worden 
aangeboden aan de zeilers en wedstrijdondersteuners.


