Lokale wedstrijdbepalingen
Combi Noord 2019
Oldambtmeer
Organiserende autoriteit:
Watersportvereniging Oldambtmeer
Stichting Jeugdwedstrijdzeilen
Leden wedstrijdcommité:
Wedstrijdleider
Frank Dane
Ondersteuning
Gerwin Doff
Ondersteuning
Arjan van der Plaats
Protestcommissie:
Peter Nannenberg
Rob Helder
B1 Wedstrijdkantoor/informatiecentrum
Het adres is Strandweg 2 Midwolda.
Telefoonnummer Arjan van der Plaats Algemene leiding: 06 2206 1910.
Bij de ingang van de jachthaven is een hek. Direct rechts binnen het hek is het havenkantoor.
Daarna volgen respectievelijk de toiletten, het restaurant en daarna in een witte tent het
wedstrijdkantoor/informatiecentrum, daar kan je je aanmelden. Na het wedstrijdkantoor is het
tweede hek waar de auto’s de haven kunnen verlaten.
Voor het eerste hek is een grote parkeerplaats voor de auto’s en trailers.
Er zijn drie mogelijkheden om de boot te water te laten. De eerste vind je recht tegenover de
ingangspoort van de haven (een hellingbaan voor splash, de tweede voor het tweede hek, waar de
optimisten via een ponton te water gelaten kunnen worden en de derde bij het strandje westelijk van
het havenkantoor. Te bereiken via de weg buitenom en langs de haven.
Binnen beide hekken kunnen de boten veilig gestald worden. De hekken wordt ‘s-nachts afgesloten.

Meer belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer:
112
Politie
0900 8844
Brandweer
088 023 0804
Huisartspraktijk Blauwestad: Oosterweg 2C , 9682 RH Oostwold
Telefoon: 0597-551 288
In spoed: 0597-552 566 en 0597-594 133
B2

Het wedstrijdgebied

C1 Startprocedure:
In afwijking van regel 26 R.v.W. zal het waarschuwingssein bestaan uit vlag “W” en het gelijktijdig
tonen van het klassensein. Het klassensein is een wit bord met zwarte letters, zoals getoond vanaf
waarschuwingssein voor de betreffende klasse en aan bakboordzijde van het startschip. De
startvolgorde zal door middel van het klassensein via het mededelingenbord bekend gemaakt
worden.
C2 Startrooster:
Voorbeeld startvolgorde:
Klassenletter

Klasse

Waarschuwings
sein

Zaterdag
R1
11 uur

A

Splash A

B

Splash B

C

Laser 4.7

D

Optimist

E

Reserve

F

Reserve

Zaterdag
R2
zsm

Zaterdag
R3
zsm

Zaterdag
R4
Zsm na
lunch

Zondag Zondag
R5
R6
11 uur

zsm

