Watersportvereniging 'De Helling' Culemborg
Aangesloten bij het Watersportverbond

WEDSTRIJDBEPALINGEN ‘Papklokkenrace 2017’
De Papklokkenrace 2017 wordt gevaren op zondag 24 september 2017.
Organiserende autoriteit; Watersport Vereniging De Helling te Culemborg Nederland.
1. Regels:
1.1 Door de Directie Rijkswaterstaat zijn voor het houden van deze wedstrijden de volgende
voorwaarden gesteld, dan wel bijzondere aandacht gevraagd:
A.
Als gesteld in artikel 6.02 van het Rijnvaart Politie Reglement moeten deelnemende
vaartuigen zich gedragen als "kleine schepen".
B.
Vaartuigen en uitrusting moeten in deugdelijke staat verkeren.
C.
Vaartuigen moeten voorzien zijn van een reddingsvest of reddingsboei voor elke
opvarende, een hulpmotor of een stel peddels en/of een sleeplijn.
D.
Zo nodig in afwijking van de wedstrijdregels moeten de aanwijzingen door de
Riviermeester gegeven, in het belang van de veiligheid van de scheepvaart, stipt worden
opgevolgd.
1.2 Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de geldende Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de
bepalingen van het Watersportverbond, de bepalingen in de aankondiging van deze
wedstrijdserie, de voorschriften van de desbetreffende klasse(n) tenzij enig van deze door de
wedstrijdbepalingen worden gewijzigd en deze wedstrijdbepalingen.
2. Mededelingen aan de deelnemers:
Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het mededelingenbord, geplaatst in
of voor het clubschip van WV de Helling te Culemborg.
3. Wijziging in de wedstrijdbepalingen:
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal op het mededelingenbord worden vermeld 60
minuten vóór de eerste start, op de dag dat deze wijziging van kracht wordt.
4. Seinen op de wal:
4.1. Seinen op de wal zullen worden getoond in de vlaggenmast die staat in onmiddellijke
nabijheid van het clubhuis.
4.2. Seinvlag 'OW', met een geluidssignaal betekent uitstel van alle wedstrijden.
De vernieuwde startprocedure zal niet eerder beginnen dan 30 minuut nadat OW is weggenomen.
In tegenstelling tot de hiervoor genoemde seinen wordt het waarschuwingssein gegeven vanaf het
startschip.
5. Programma van de wedstrijden:
5.1. Startvolgorde; kajuitklasse, Openmeer-en eenmans, Jeugd.
5.2 De starttijden zijn;
Zondag 24 september:

R1: 12:00 uur, R2: zo spoedig mogelijk,
R3: zo spoedig mogelijk, R4: zo spoedig mogelijk.
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6. Klassenvlag:
Vlag
Klasse
K
Kajuit
O
Openmeer- en éénmans
J
Jeugd

1ste start 24 sept
12:00
12:10
12:15

7. Wedstrijdgebied:
Wedstrijdgebied is aangegeven op bijgaande Bijlage A. ( Banenkaart).
8. De banen:
8.1. De te zeilen baan voor de kajuitklasse, Openmeer-en eenmans worden aangegeven
doormiddel van een cijferwimpel op het startschip, de banen staan vermeld in bijlage A
Banenkaart Papklokkenrace.
Voor de jeugd wordt de te zeilen baan op de dag zelf uitgelegd aan de deelnemers.
8.2 Indien een baan meer dan één maal gevaren dient te worden, zal dit aantal worden
aangegeven door middel van een cijferbord op het startschip.
9. Merktekens:
De merktekens van de Baan, gele skippyballen 0 t/m 4 (kunnen zich bevinden tussen de
stippellijnen), en de merktekens van de start- en finishlijn, zijn beschreven in bijgaande Bijlage A.
10. Hindernis:
De volgende gebieden zijn gedefinieerd als hindernissen: Oevers, kribben en andere obstakels
aan de waterkant.
11. Start:
11.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens Regel 26 met het waarschuwingssein 5
minuten voor het startsein.
11.2 De startlijn is een virtuele lijn tussen de oranje vlag op de krib aan noordwest oever en de
verenigingsvlag op het startschip.
11.3 Tijdens de startperiode is er een startgebied ingesteld, dit wordt gemarkeerd door twee
groene vlaggen. Het startgebied mag alleen bevaren worden door de startende klasse in de
voorbereidingstijd. Alle deelnemende jachten, waarvan het voorbereidingssein nog niet is
gegeven, mogen zich op straffe van een 5 minuten tijdstraf niet in het startgebied begeven en
moeten zich ophouden stroomafwaarts van de met groene vlaggen gemarkeerde lijn.
11.4. een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS
krijgen.
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11.6. Gedurende de startperiode zijn de seinen van het startschip bepalend.
11.7. Individuele terugroepseinen zullen worden gegeven door het tonen van seinvlag X met een
geluidssein.
11.8. Wanneer een algemeen terugroepsein is gegeven door het tonen van de 1e vervangwimpel
zullen de starts van de volgende klassen dienovereenkomstig worden uitgesteld.
12. Wijziging van de baan na de start:
12.1 Wanneer de baan na de start wordt gewijzigd, zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken
uitleggen en het oorspronkelijke merkteken zo spoedig mogelijk verwijderen. Ieder merkteken dat
gerond moet worden, na het ronden van het nieuwe merkteken, kan worden verplaatst teneinde de
vorm van de oorspronkelijke baan te handhaven.
12.2 Een wijziging van de baan zal worden aangegeven bij het merkteken aan het begin van het
rak dat wordt gewijzigd, door een vaartuig van het wedstrijdcomité dat seinvlag C zal voeren en
herhaalde geluidseinen zal geven. De wijziging zal worden aangebracht voordat het eerste jacht
het rak is begonnen.
Als seinvlag S getoond wordt betekent dit zeil de korte baan, dus naar finishlijn.
13. Finish:
Het finishvaartuig is te herkennen aan een blauwe vlag.
De finish zal liggen tussen een baken op de noordwest oever en de blauwe vlag op het
finishvaartuig.
15. Tijdslimiet:
De tijdslimiet is 120 minuten. Jachten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 40 minuten
na de finish van het eerste jacht van de desbetreffende klasse, of die finishen na de tijdslimiet als
deze later is, zullen worden genoteerd als "DNF".
16. Protesten:
16.1 Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij de
wedstrijdcommissie van WV De Helling te Culemborg en daar worden ingediend binnen 1 uur na
de finish van de laatste wedstrijd van de dag van de desbetreffende wedstrijddag.
16.2 Het wedstrijdcomité kan te allen tijde een deelnemer uit de wedstrijd nemen die zich
onverantwoordelijk gedraagt.
17. Scoren :
Het lage punten systeem zal worden toegepast, er zal geen wedstrijd worden afgetrokken.
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18. Veiligheidsvoorschriften:
18.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de
hoogte brengen.
18.3 Het dragen van een deugdelijk zwem- of reddingsvest is verplicht in alle openboot klassen.
18.4 Het is niet toegestaan om solo deel te nemen in kajuitjacht of een openmeermans boot.
22. Officiële boten:
Comitéschepen en rescueboten zijn herkenbaar aan een oranje vlag.
28. Prijzen:
Voor iedere klasse zijn er prijzen voor het eindklassement.
Het aantal uit te reiken prijzen per klasse bedraagt maximaal 3.
Tevens is er voor de grootste klassen een wisseltrofee beschikbaar.
29. Afwijzing van aansprakelijkheid:
De deelnemers aan deze wedstrijden doen dit geheel voor eigen risico en rekening zie regel 4,
besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende vereniging, WV de Helling, en het wedstrijdcomité
zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan het
jacht, aan de opvarenden of derden, aan boord aanwezige goederen, zowel te land als te water,
welke direct of indirect in verband met de deelname aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.
30. Verzekering:
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van € 1.200.000,- Per evenement of het equivalent daarvan.
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