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Reglement zomeravondwedstrijden 2018 
 
Er wordt gevaren onder het RvW 2017-2020, de klasse voorschriften van de deelnemende klassen en 
deze vereenvoudigde bepalingen. Er wordt gestart in een wedstrijdklasse en toerklasse.  
Deelname staat open voor alle leden van VWDTP ongeacht het type boot waarin men zeilt. 
 
Inschrijving: Iedere deelnemer die voor de eerste keer deelneemt aan de zomeravondcompetitie dient 
zich te registreren voor aanvang van de wedstrijden via de website sportinschrijving.nl of bij het comité op 
de wal. Zomogelijk dient het SW cijfer van zijn/haar jacht te worden opgegeven. 
 

1. Wanneer: Iedere dinsdagavond tussen juiste start en einddatum 
Skippersmeeting ca. 18.40 uur.  

2. Er wordt gestart vanaf de starttoren, nabij het clubhuis. 
3. Er wordt een verkorte Paterswoldsemeer baan gevaren conform de Kortebanenkaart2016 

VWDTP. Banenkaarten zijn tevens verkrijgbaar bij het wedstrijdcomité op de avond zelf.  
De te varen baan wordt middels een geel bord met zwart cijfer kenbaar gemaakt minimaal 4 
minuten voor de start van de wedstrijd. 
Tijdens de palaver wordt aangegeven of er 1 of 2 ronden gevaren wordt  
De wedstrijd mag worden ingekort als blijkt dat de beoogde wedstrijdtijd ruim zal worden 
overschreden. Gestreefd wordt naar een wedstrijdduur van ongeveer 60-90 minuten 
Wanneer een omgekeerde baan wordt gevaren dan wordt dat aangegeven met bord R te samen 
met het baanbord minimaal 4 minuten voor de start van de wedstrijd. 

4. Start. Er wordt een 6 minuten sein gegeven. Daarbij wordt een oranje bord geplaatst op de start 
toren. Bij 5 minuten sein W bord,  4 minuten sein P bord etc. Conform regels voor wedstrijdzeilen. 

5. Finish voor de finishtoren nabij het clubhuis wanneer de blauwe vlag op de oost steiger gehesen 
is, of het blauwe bord op de finishtoren geplaatst is. 

6. 1 start per avond, tenzij anders in onderling overleg wordt beslist. 
7. De race telt mee voor het zomeravondklassement. 
8. Er wordt gevaren met SW cijfers in 2 klassen, een wedstrijdklasse en tourklasse. 
9. Startvolgorde:   19.00 uur wedstrijdklasse 

19.05 uur toerklasse. 
10. Minimale deelname 3 boten wil de race meetellen in het eindklassement. 
11. Ingeval van protesten wordt arbitrage toegepast conform regels voor wedstrijdzeilen  

2017-2020. Een eventuele protest behandeling zal de daar op volgende dinsdag plaats vinden. 
12. Puntentelling: 

Winnaar: 5 punten + aantal deelnemers 
Tweede:  5 punten + aantal deelnemers - 1 punt 
Derde:     5 punten + aantal deelnemers - 2 punten 
Vierde:    5 punten + aantal deelnemers - 3 punten 
Er zijn 3 aftrekwedstrijden; De zeiler met de meeste punten is zomeravondkampioen. 

      13.  De uislagen en stand van de zomeravondcompetitie worden bekend gemaakt op de website van 
Sportinschrijving. Elke avond wordt mondeling de uitslag van die avond aan de deelnemers 
bekendgemaakt. 

 
Verantwoordelijkheid 
Deelnemers nemen deel aan dit evenement voor geheel eigen risico. VWDTP, de 
klassenorganisaties en alle medewerkers aan dit evenement kunnen nimmer aansprakelijk 
gesteld worden voor enigerlei schade van welke aard dan ook hetzij lichamelijk hetzij in materieel 
opzicht. Door deelname aan dit evenement verklaart men zich akkoord met bovenstaande. 

 
N.B. De wedstrijden hebben een lage instapdrempel en zijn daarmee ook uitstekend geschikt 
voor de beginnende wedstrijdzeiler. Dit neemt niet weg dat ervaren wedstrijdzeilers natuurlijk ook 
van harte welkom zijn. Rest ons om jullie allen een fijne zomeravond competitie te wensen.      
 
 
De wedstrijdcommissie 

 Wedstrijdleiders, Hans Slijkhuis, Jens Kooi,  Jeroen Tiel 


