Aankondiging en wedstrijdbepalingen
voor de

Regenboog Races Lustrum 2022
In de Regenboog klasse

georganiseerd door RBC & EWVA
24 tot en met 28 Augustus 2022 te houden op het IJsselmeer

AANKONDIGING
1
1.1
1.2
1.3

REGELS
Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).
De regels die worden gewijzigd zijn: A5, 4, 27.1, 35, 60.1(a), 62.1(a), 62.2, 65.2 en 66.
Appendix T - Arbitrage is van toepassing.

2
2.1

WEDSTRIJDBEPALINGEN
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen inclusief het schema zal worden bekend gemaakt
vóór 9.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt.

3
3.1

COMMUNICATIE MET DEELNEMERS
Het officiële mededelingenbord is de WhatsApp groep “Regenboog lustrum 2022”.
Elke wedstrijddag is er een palaver, de tijd en plaats
zal minimaal 1 uur van te voren bekend gemaakt worden in de
WhatsApp groep.
Scan deze QR-code met de Whats-App-camera om deel
te nemen aan deze groep

4
4.2

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de Regenboogklasse met een geldig
meetcertificaat..
Deelnamegerechtigde boten kunnen online inschrijven www.lustrumregenboog.nl

5
5.1

INSCHRIJFGELD
De betaling van het inschrijfgeld 950 € via www.lustrumregenboog.nl

4.1

6, 7 en 8 RESERVE
9
9.1

PROGRAMMA
Registratie in het wedstrijdkantoor: 24 Augustus van 13:00 tot 20:00 uur.
Het wedstrijdkantoor bevindt zich in VMG Paktuinen 2a Enkhuizen

9.2

Schema van de wedstrijden: er zijn 8 wedstrijden geprogrammeerd.
Datum
Wedstrijden
Eerste waarschuwingssein
Donderdag 25 augustus 2022
Loef/ lij baan
10.55
25 augustus 2022
Loef/lij baan
z.s.m.
Vrijdag
26 augustus 2022
* Loef/lij baan
* 10.55
26 augustus 2022
* Loef/lij baan
* z.s.m.
Zaterdag 27 augustus 2022
Loef/lij baan
10:55
27 augustus 2022
Loef/lij baan
z.s.m
Zondag
28 augustus 2022
Loef/lijbaan
10.55
28 augustus 2022
Loef/lijbaan
z.s.m
*Afhankelijk van de omstandigheden worden er vrijdag 26 augustus twee wedstrijden gevaren
Enkhuizen /Stavoren en Stavoren/Enkhuizen. De twee loef/lij banen vervallen daarmee.
Datum
Wedstrijden
Eerste waarschuwingssein
Vrijdag
26 augustus 2022
Enkhuizen – Stavoren
9.55
26 augustus 2022
Stavoren Enkhuizen
z.s.m.
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9.3

Elke wedstrijddag kan gebruikt worden om afgebroken of nog niet gezeilde wedstrijden in te
halen onder de restrictie dat er niet meer dan 3 wedstrijden op een dag gezeild kunnen
worden.

10
10.1
10.2

CONTROLE OP UITRUSTING
Iedere boot moet bij registratie een geldig meetcertificaat tonen.
Een boot of uitrusting mag te allen tijde worden geïnspecteerd op naleving van de
klassenregels, de aankondiging en wedstrijdbepalingen.

11

RESERVE

12
12.1

LOCATIE
De boten liggen aan de dijk in de binnenhaven van Enkhuizen.

13
13.1

WEDSTRIJDGEBIED EN BANEN
Zie appendix A, B en C. Het wedstrijdgebied is afhankelijk van de weersomstandigheden.

14

RESERVE

15
15.1

SCOREN
Wedstrijd Enkhuizen/Stavoren en Stavoren/Enkhuizen zal als een aparte serie worden
gescoort

15.2

Loef-lijbanen
Wanneer zes of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal
zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

16. 17 RESERVE
18
18.1

LIGPLAATSEN
[DP] Boten en trailers moeten op de hun toegewezen plaats liggen en of staan.

19 en 20 RESERVE
21
21.1

PUBLICATIERECHT
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 evenement locatie zijn gemaakt
vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22
22.1

RISICOVERKLARING
RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan
een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

22.2

De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade
of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de
wedstrijdserie.

23
23.1

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.
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24

PRIJZEN

24.1

Loef/lij banen
De overal winnaar van de serie krijgt als wisselprijs de zilveren regenboog.
Voor de 1ste t/m 5e plaats van de serie zijn prijzen beschikbaar.
Elke wedstrijd is er een prijs voor degenen die als eerste het indewindse merkteken heeft
gerond.
IJsselmeer race
De overal winnaar van de serie krijgt een prijs.
Voor de 1ste en/of 2e plaats van de wedstrijd Enkhuizen/Stavoren en Stavoren/Enkhuizen is
een prijs beschikbaar.

24.2

25.

(NP) Overige informatie
Moederschepen dienen zich vooraf aan te melden bij de havenmeester.
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met www.regenboogclub.nl

26
26.1

VEILIGHEID
De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van de
benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke
persoon aan boord.

26.2

RvW 40.1 is van toepassing.

26.3

Tijdens de wedstrijden Enkhuizen/Stavoren v.v. bevelen wij sterk aan om:
- de KNRM App te installeren op een minimaal 85% opgeladen smartphone;
- een anker van min. 6 kg met min. 25 m lijn aan boord te hebben;
- een werkende hand-held VHF aan boord .
- een sleeplijn van minstens 12 meter en 10 mm dik

WEDSTRIJDBEPALINGEN
1, 2. 3, en 4 zie aankondiging
5.
5.1
5.2
5.3

SEINEN OP DE WAL
Seinen op de wal worden getoond in een vlaggenmast nabij het wedstrijdkantoor.
Wanneer vlag OW
getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet
minder dan 30 minuten' in wedstrijdsein OW.
[DP] Vlag D en één geluidssein betekent: ‘Boten worden verzocht de haven niet te verlaten
voordat deze vlag is getoond. Het waarschuwingssein zal niet voor de geplande tijd of minder
dan 30 minuten nadat vlag D is getoond worden gegeven.

6

Programma zie aankondiging art. 9.2

7
7.1

KLASSENVLAGGEN
De klassenvlag voor de Regenboog is R

8

WEDSTRIJDGEBIED zie aankondiging 13.1.

9
9.1

BANEN
Aanhangsel B toont de loef/lijbanen. Aanhangsel C toont de wedstrijden Enkhuizen/Stavoren
en Stavoren/Enkhuizen
Niet later dan 4 minuten voor de start zal het wedstrijdcomité vaartuig het baannummer
kenbaar maken.
De te ronden merktekens van de wedstrijd Enkhuizen/Stavoren zal tijdens het palaver bekend
worden gemaakt.

9.2

10
10.1

MERKTEKENS en STARTLIJN
Merktekens van de loef/lij banen zijn grote gekleurde opblaasbare ongenummerde cilinder
boeien. De spreader en ILM zijn kleine gekleurde opblaasbare boeien.
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11

RESERVE

12
12.1

DE START
Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd spoedig zal beginnen, zal een oranje vlag
worden getoond met één geluidssein ten minste 5 minuten voordat het waarschuwingssein
wordt getoond.
De startlijn ligt tussen de mast met een oranje vlag op het startschip aan SB een grote
gekleurde opblaasbare cilinder boei aan BB.
Een boot die later start dan 6 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt
RvW A5.1 en A5.2.

12.2
12.3

13
13.1

WIJZIGEN VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke
merkteken of de finishlijn naar een nieuwe positie verplaatsen.

14
14.1

DE FINISH
De finishlijn bij Stavoren en van de loef/lij banen zal liggen tussen een mast met blauwe vlag
op het finishschip en aan bakboord een kleine opblaasbare cilinder boei.
De finishlijn van de wedstrijd Enkhuizen/Stavoren is een mast met blauwe vlag op het
finishschip en aan stuurboord het groene licht op de ingang van het Krabbersgat,

14.2

15
15.1

STRAFSYSTEEM
Eén-Ronde straf is van toepassing. Dit wijzigt RvW 44.1

16
16.1

TIJDSLIMIETEN [EN STREEFTIJDEN]
Tijdslimiet voor het bereiken van merkteken 1 is 20 minuten.
Streeftijd wedstrijd is 60 minuten. N.v.t. Enkhuizen/Stavoren v.v.
Als geen enkele boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen de tijdslimiet, wordt de wedstrijd
afgebroken.
Als geen enkele boot finisht binnen de streeftijd voor de wedstrijd, kan de wedstrijd worden
afgebroken.
Boten die niet finishen binnen 15 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is
gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A5.1, A5.2 en A10.
N.v.t. Enkhuizen/Stavoren v.v.
Het niet halen van de beoogde tijd is geen reden voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

16.2
16.3
16.4

16.5
17
17.1

17.2
17.3

17.4

17.5

17.6
17.7

VERHOORAANVRAGEN
De protesttijdlimiet is 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van
de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden
gevaren, welke van de twee het laatste is. De tijd zal vermeld worden in de WhatsApp groep.
Verhoor aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor.
Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om
deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als
getuigen.
Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité, technisch comité of het protestcomité
zullen worden vermeld in de WahatsAppgroep om boten op de hoogte te brengen op grond
van RvW 61.1(b).
Op de laatst geplande wedstrijddag moet een verzoek om heropening schriftelijk worden
ingediend.
(a) binnen de protesttijdlimiet als de partij die het verzoek indient de vorige dag op de hoogte
was van de beslissing;
(b) niet later dan 30 minuten nadat de partij die het verzoek indient op de hoogte was
gebracht van de beslissing op die dag.
Dit wijzigt RvW 66.
Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de
beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt RvW 65.2.
Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de
protesttijdslimiet, of binnen 60 minuten na de publicatie als dit later is, worden ingeleverd. De
protesttijdslimiet bij afwijzing van het verzoek is 60 minuten nadat de boot is geïnformeerd
over de afwijzing. Dit wijzigt RvW 62.2 .
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18
18.1

18.2

18.3

[NP]**[DP] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Boten die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het
wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich direct na terugkeer in de haven
bij het wedstrijdkantoor te melden.
Boten die de op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen dit zo spoedig mogelijk te
melden bij het wedstrijdkantoor.
Indien één van de seinen “N” boven “H”, “N” boven “A”, “AP” boven “H” of “AP” boven “A” op
één of meer wedstrijdcomité vaartuigen wordt getoond, dienen de boten direct naar de haven
terug te keren.

19 en 20 Reserve
21

RESERVE

22
22.1

OFFICIËLE BOTEN
Officiële boten voeren een EWVA vlag.

23
23.1

[DP] ONDERSTEUNENDE TEAMS
Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen moeten buiten de gebieden waar
boten wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste
klasse totdat alle boten zijn gefinisht of zich hebben teruggetrokken of het wedstrijdcomité het
sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.

25

ORGANISATIE
De wedstrijdleider is
De voorzitter van het protestcomité is
De voorzitter van het technisch comité is

: Peter Mazereeuw / Peter Bunschoten
: Henk Plaatje
: John van Gelder / Norbert Dieleman

Aanhangsel A Wedstrijdgebieden en haven
Aanhangsel B De loef/lij banen
Aanhangsel C Enkhuizen/Stavoren v.v.
**De notatie‘ [NP]’ in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren
bij het overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a).

Aanhangsel A: Wedstrijdgebieden
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Aanhangsel B: Loef/lij banen zijn op-en neer banen

Aanhangsel C Enkhuizen/Stavoren : Stavoren/Enkhuizen
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