Mededelingen open boten wedstrijd Sneekermeer Wsv de Zuiderzee
1. Heenreis
We verzamelen om 9:00 op het parkeerterrein van de jachthaven. Vandaar vertrekken we
richting Sneek. Het adres van Sail Away is:
Paviljoenwei 4
8626 GD Offingawier

2. Voorbereidingen Wedstrijd
Het dragen van een reddingsvest tijdens de wedstrijd is verplicht. Neem zoveel mogelijk
eigen reddingsvesten mee.
Verder is het ook handig om wat eten en drinken mee te nemen aangezien de wedstrijden
elkaar op zullen volgen.
Nadat we een bootje hebben uitgezocht en opgetuigd kunnen we naar het wedstrijdgebied
varen. De route en het wedstrijdgebied worden op de kaart hieronder weergegeven:

3. Wedstrijd
a. Start
Er zal gestart worden door middel van geluidsignalen. Blijf daarom in de buurt van
de startboot tussen de wedstrijden om verwarring te voorkomen. De start
procedure is als volgt:
o 5 minuten voor start: Lange stoot met de hoorn
o 4 minuten voor start: 3 stoten met de hoorn
o 1 minuut voor start: 2 stoten met de hoorn
o Start: 1 stoot met de hoorn
b. Wedstrijdbaan
De wedstrijdbaan die zal worden uitgezet is een olympische baan zoals weergegeven
in het figuur hieronder:
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c. Aantal wedstrijden
Het streven is om 4 à 5 wedstrijden te varen. Bij 5 (of meer) wedstrijden zal het
slechtste resultaat niet meetellen voor het eindresultaat. Het “ongeveer” schema
staat hieronder weergegeven:
10:30 – 11:15
Wedstrijd 1
11:15 – 12:00
Wedstrijd 2
12:00 – 13:00
Terug naar de Haven, Pauze en
botenwissel
13:00 – 13:45
Wedstrijd 3
13:45 – 14:45
Wedstrijd 4
De wedstrijden volgen elkaar op, blijf dus na de finish in de buurt van de startboot
totdat iedereen is gefinished. Daarna zal de startprocedure opnieuw in gang worden
gezet.
d. Regels
Omdat we allemaal met dezelfde boten varen zullen we elkaar ook vaker
tegenkomen dan normaal gesproken. Verdiep je dus (voor zover nog niet bekend)
van tevoren even in de voorrangsregels voor wedstrijdzeilen. Hieronder nog even
een korte herhaling van de belangrijkste regels:

1. Een aanvaring dient te allen tijde voorkomen te worden
Ook al heb je voorrang, dan is het nog niet de bedoeling dat je tegen de tegenstander
aanvaart. Als er niet aantoonbaar uitgeweken is door de boot met voorrang zullen bij een
botsing beide deelnemers worden gediskwalificeerd.
2. Stuurboord wijkt voor bakboord:
Een boot die met zijn zeilen over rechts (stuurboord) zeilt moet voorrang geven aan een
boot die met zijn zeilen over links (bakboord) vaart.
3. Loef wijkt voor lij:
Als twee boten beide over dezelfde boeg varen, bijvoorbeeld beide met de zeilen bakboord,
moet de loefwaartse boot (de boot die het dichtst bij de wind ligt) wijken voor de lijwaarts
boot.
4. Een inhalende boot moet vrij blijven van zijn voorganger
Als twee boten met zeilen over dezelfde kant (boeg) achter elkaar varen, moet de achterste
boot bij het inhalen voorrang verlenen aan de voorste boot. De boot die ingehaald wordt
mag oploeven op dit te voorkomen.
5. Een boot die wil gaan gijpen of overstag wil gaan mag hierbij geen andere boten hinderen.

6. Het is verboden om in te dringen bij de start.
7. Boeironding
Wanneer er twee schepen naast elkaar varen en de boei naderen zal de volgende regel worden
toegepast:
De schepen naderen beide
de boei. Als je een
denkbeeldige lijn trekt
waarmee de schepen de
boei ronden zie je dat het
binnenste schip de
binnenbocht neemt. Als je
naast een ander schip vaart vlak voor en tijdens het ronden van de boei en de boeg van het
binnenste schip ligt vlak voor of over de achterkant van het buitenste schip moet het buitenste

schip het overlappende schip voorrang geven. In dit geval geldt een bakboord-stuurboord
situatie dus niet.
Het is verboden om de boei aan te raken. Wanneer dit gebeurt moet het schip een strafrondje
van 360 graden varen (1 keer overstag + 1 keer gijpen).
8. Strafrondjes
Een boot die een overtreding maakt tegen een andere boot moet zo snel mogelijk vrijvaren en 2
strafrondjes draaien (2 keer overstag + 2 keer gijpen). Tijdens het draaien van de strafrondjes
heb je geen voorrang op andere boten.
4. Algemeen
We zijn tijdens deze dag te gast in Sneek als vereniging en zeilen een wedstrijd met boten waar
iemand zijn brood mee moet verdienen. Fanatiek zeilen is niet erg, maar hou het veilig en netjes.
Na de tijd dienen de boten weer schoon en opgeruimd afgeleverd te worden. Eventuele gevaren
schade is voor eigen risico.

