WOENSDAGAVONDWEDSTRIJDEN
De WoensdagAvondWedstrijden (WAW), die al jaren door WV Aalsmeer worden georganiseerd, zijn
toegankelijk voor alle zeilboten op en rond de Westeinderplassen.
Er wordt gevaren op een baan die uitgezet wordt afhankelijk van de wind.
De start is elke woensdag om 19.30 uur.
Vanaf de laatste woensdag in augustus is de start om 19:00 uur i.v.m. de vroege zonsondergang.
Op de woensdagavond voor de eerste WAW wordt er een avond georganiseerd waarop tactiek, regels of
boothandling besproken wordt. Telkens zal een spreker worden uitgenodigd. Toegang is gratis voor alle
deelnemers en geinteresserden.
Voor de start geeft U aan de wedstrijdleiding uw scheepsnaam en de naam van de schipper door.Dit kan in het
clubhuis of op de Grote Poel bij het startschip.
Na afloop wordt in het clubhuis van de WVA de uitslag onder het genot van een drankje en bitterballen bekend
gemaakt.
Voor de winnaar is er een passende prijs. Ook is er na elke wedstrijd een prijs voor de boot die op de tiende
plaats eindigt. En....de tiende plaats mag de volgende week in de rescue bemannen indien er niet genoeg
vrijwilligers zijn.
Na afloop van de wedstrijden kunt u in het clubhuis de bijdrage van € 3,50 per wedstrijd of € 50,= voor de hele
serie voldoen. Voor één mans boten is dit respectievelijk € 2,50 of € 35,=.
Restitutie wordt niet gegeven. Er zijn 15 woensdagavonden gepland. De beste acht resultaten tellen mee voor
het jaarklassement.
De boten worden volgens de ATCF rating gescoord door de wedstrijdleiding. In het programma is een formule
verwerkt, die als volgt werkt: Als U een eerste plaats haalt, wordt uw rating verzwaard, als U laatste wordt ,
wordt Uw rating lichter, en dat is naar rato voor alle plaatsingen, zo blijft het spannend en is het voor iedereen
mogelijk om een goed eindklassement te halen. Hierover is geen discussie mogelijk.
Tot slot nog de formele mededeling dat U voor eigen rekening en risico mee vaart en dat het dragen van een
zwemvest verplicht is.
Wij hopen U te mogen verwelkomen op de woensdagavonden en wensen U plezierige wedstrijden toe.
Wedstrijdleiding
Ingrid Meester

Woensdagavondwedstrijden (WAW) Lokale Wedstrijdbepalingen

1

DE REGELS

1.1

De regels die van toepassing zijn:
De Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020;

2

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

2.1

Mededelingen aan deelnemers zullen mondeling worden gedaan in of nabij het clubhuis van WV Aalsmeer
of vanaf het startschip.

3

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

3.1

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend worden gemaakt op de website van WV Aalsmeer.

4

SEINEN OP DE WAL

4.1

Er worden geen seinen op de wal gegeven.

5

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

5.1
5.2
5.3
5.4

De wedstrijden worden gevaren op woensdagavonden.
2018: Elke woensdag vanaf 2 mei tot en met 4 juli. En vanaf 15 augustus tot en met 5 september.
De start is om 19:30 uur. Echter op 29 augustus en 5 september om 19:00 i.v.m. de vroege
zonsondergang.
Na afloop is er een prijsuitreiking in het clubhuis van WV Aalsmeer.

6

KLASSENVLAGG

6.1

Voor alle klassen is de klassenvlag seinvlag “Q”.

7

WEDSTRIJDGEBIED

7.1

De wedstrijden worden gevaren op de Grote Poel.

8

DE BANEN

8.1
8.2
8.3

De baan is een “up / down” baan met een gate benedenwindse gate.
De wedstrijdleider bepaalt hoeveel ronden gevaren worden.
Indien de blauwe vlag wordt getoond op het finishschip dienen de boten te finishen.

9

MERKTEKENS

9.1
9.2

De merktekens van de baan zijn oranje cilindrische boeien.
De merktekens van de startlijn zijn een staak met rode vlag aan bakboord en een staak met groene vlag
aan stuurboord. Het startschip is een merkteken van de startlijn.

10

DE START

10.1

Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26.

10.2

Bij een individuele terugroep wordt vlag “X” getoond met herhaalde geluidsseinen.

10.3

Bij een algemene terugroep wordt vlag “EV” getoond met twee geluidsseinen.

11

WIJZIGING VAN DE POSITIE VAN HET VOLGENDE MERKTEKEN

11.1

Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de
finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Dit zal niet worden aangegeven middels een C vlag. Dit
wijzigt RvW 33.

12

DE FINISH

12.1
12.2
12.3

De finishlijn zal liggen tussen een staak of mast met blauwe vlag op het finishschip aan bakboord en een
staak met rode vlag aan stuurboord.
Indien het finishschip geen blauwe vlag voert dienen de boten nog een ronde te varen.
Indien het finishschip de blauwe vlag voert dienen alle boten te finishen.

13

RESERVE

14

TIJDSLIMIETEN

14.1

Er zijn geen tijdslimieten van toepassing

15

PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

15.1

In principe worden er geen protesten of verzoeken om verhaal behandeld. Dit vanwege de
gemoedelijkheid van de wedstrijden.

16

RESERVE

17

PUNTENTELLING

17.1
17.2

De uitslag wordt berekend aan de hand van de Aalsmeerse Tijd Correctie Factor (ATCF).
De boot met de kortste gecorrigeerde tijd wint.
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17.3

Na elke woensdagavond worden de handicaps aangepast afhankelijk van de plaats in de uitslag.

18

RESERVE

19

COMITÉ BOTEN

19.1

Wedstrijdcomité boten zijn herkenbaar aan een oranje vlag met de letter ‘C’ of ‘R’.

20

VEILIGHEID

20.1

Het dragen van een deugdelijk reddingsvest is verpicht gedurende de gehele wedstrijd.
Vlag “Y” wordt daarom altijd getoond op het startschip.

21

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Het wedstrijdcomité noch enige andere bij de organisatie betrokken partij, aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen,
welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.
Voor iedere deelnemende boot dient ten minste een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te
zijn afgesloten met een minimum dekking van € 500.000 per gebeurtenis

22

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT

22.1

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren
automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke
fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen,
die op het water of op de evenementslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de
tijd van hun definitieve vertrek.
En zij verlenen toestemming tot publikatie van alle uitslagen op website en facebook pagina.

23

PRIJZEN

23.1
23.2

Elke woensdagavond zijn er prijzen.
Er zijn prijzen voor de hele serie. Deze worden uitgereikt na afloop van de laatste WAW, meestal begin
september.
Voor de overall prijzen moet een boot tenminste 8 maal hebben meegevaren.

23.3
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