
 

                        Bergen Sail 2020 
5 en 6 september 2020 

KZBV Bergen aan Zee - Bergen Sail - Wedstrijdbepalingen 
1    De Regels. 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020. 
1.2 Deze Standaard Wedstrijdbepalingen zijn van toepassing 
1.3 In aanvulling op RvW zullen boten die de volgende overtreding(en) hebben begaan, door het wedstrijdcomité worden    
      gestraft met diskwalificatie zonder verhoor; 
     1.4.1 Aanvaren van het startschip. 
     1.4.2 Verkeerd varen van de baan   
     1.4.3 Niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.     
     1.4.4 Wijziging van de bemanning zonder toestemming van het wedstrijdcomité.    
     1.4.5 Vervanging van onderdelen (inclusief zeilen) zonder toestemming van het wedstrijdcomité.  
1.4 Voor boten, die niet op de TR lijst voorkomen en die geen geldige meetbrief hebben zal het wedstrijdcomité de TR  
      vaststellen. Hier is geen verzoek om verhaal op mogelijk. 

2    Mededelingen aan Deelnemers. 
      Mededelingen aan deelnemers worden vermeld in de Whatsapp-notice-board. Deelnemers worden na inschrijving  
      toegevoegd. 

3   Programma van de Wedstrijden. 
3.1 Er zullen minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) wedstrijden gezeild worden. 
 

Dag en datum Briefing Tijd van het waarschuwingssein 
Zaterdag 5 september 2020 12.00 uur Voor de eerste start: 12.55 uur 
Zondag 6 september 2020 (11.00 uur) Voor de tweede start: 11.55 uur 

 
3.2 Prijsuitreiking: zondag 6 september rond 17.00 uur. 

4   Startgroepen, Startvolgorde en Groepsvlaggen. 
4.1 Er zijn twee (2) startgroepen: 
      Startgroep 1: boten met Texel Rating (2018) t/m handicap 107 (de ‘grote’ boten) en  
      Startgroep 2: boten met Texel Rating (2018) 108 of hoger (de ‘kleine’ boten). 
4.2  Startgroep              Baanbord    met  Cijfers 
        Eén                  Wit                       Rood 
        Twee                    Geel                    Zwart 
4.3 Er worden op het startschip geen startgroepnummers getoond. 
4.4 Het Startsein van startgroep 1 is tevens Waarschuwingssein voor startgroep 2 waarbij het Waarschuwingssein (gele vlag) voor  
      deze startgroep 2 tegelijk met hun Voorbereidingssein getoond zal worden. 
 
5    Wedstrijdgebied.  
      Het wedstrijdgebied is gelokaliseerd zo direct mogelijk voor de kust voor de Botenclub van Bergen aan Zee. 

6    Baan (zie laatste pagina) 
6.1 De te zeilen baan is een “gate-baan” met een bovenboei, een wegbrengboei en een gate. 
      De afstand tussen merkteken gate en bovenboei is ongeveer 1,5 km. 
6.2 Boten moeten de bovenboei en wegbrengboei aan bakboord ronden. 
6.3 Boten moeten door de gate varen.  
6.4 Voordat er wordt gefinisht hoeft de gate niet te worden gerespecteerd. 
6.5 De wedstrijdbanen worden op het wedstrijdcomitéschip aangegeven door banenborden met baannummers. Het baannummer  
      geeft voor een startgroep het aantal rondes aan, dat moet worden gevaren alvorens te finishen.  

7   Merktekens. 
     Merktekens zijn oranje cilindervormige boeien. 
 



 

 
 

8    De Start. 
8.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het Waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein. 
8.2 De startlijn ligt tussen vlag ‘F’ op de startboot en een gele cilindervormige boei aan de bakboordzijde. 
8.3 In het geval van een Algemene Terugroep (vlag EV) loopt de tijd door en wordt het startsein van de desbetreffende klasse,  
      direct het 5 minuten sein voor deze zelfde klasse. De start voor de volgende startgroep schuift ook automatisch op en volgt  
      daarna zoals hierboven beschreven. Dit wijzigt RvW 26. 
8.4 Een boot die later start dan 4 minuten na het startsein, zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4. 

9 Wijzigingen 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. In afwijking van Wedstrijdseinen en RvW 33 worden hierbij geen seinen gegeven. 
   De finishlijn ligt tussen een blauwe vlag op de finishboot en een gele cilindervormige boei aan bakboordzijde. 

10 Tijdslimiet. 
     Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot van de desbetreffende Startgroep de baan heeft gevaren en is  
     gefinisht, zullen zonder verhoor de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35. 

11   Protesten. 
11.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten en verzoeken om verhaal of heropening moeten daar  
        worden ingeleverd binnen de limiet die van toepassing is. 
11.2 Voor iedere startgroep is de protesttijdlimiet 45 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag. 
11.3 Mededelingen zullen worden getoond niet later dan 15 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te    
        brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in het Wedstrijdbureau. 

12   Scoren. 
12.1 Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken. 
12.2 (a) Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. 
        (b) Wanneer van 4 tot 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met  
               aftrek van de slechtste score. 

13   Veiligheidsvoorschriften. 
       Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

14  Prijzen. 
      Prijzen worden toegekend aan stuurman en bemanning van boten die als eerste, tweede, derde eindigen in de wedstrijdserie in 
      hun startgroep.  
 
15  Afwijzing van aansprakelijkheid. 
       Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. 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. 

16  Verzekering. 
       Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 500.000,-. 



 
 
 
 

 
 
 

 


