Wijzigingen op de wedstrijdbepaling van de Stichting Haringvlietwedstrijden voor de
Platform Goeree Race 2018
.

Artikel 4:

Klasse- en groepsindeling is als volgt:
Klassieke jachten (> 8 mtr.) - Groep 6 Klassiek, met/zonder spi
Toerjachten - Groep HVO 1 (HVO >= 96), met en zonder spi
Toerjachten - Groep HVO 2 (HVO < 96), met en zonder spi
O.R.C. 1-5
De ongemeten klassen (HVO) wordt gevaren onder de SW handicap (www.sailsupport.nl)

Artikel 5:

De verplichting om tijdens de wedstrijd aan beide zijde een zeilnummerkleed te voeren is
níét van toepassing.

Artikel 6:

Veiligheid:
a. De bemanningslijst moet voor de wedstrijd digitaal zijn ingeleverd bij de
wedstrijdorganisatie.
b. Het is VERPLICHT een zwemvest te dragen met voldoende drijfcapaciteit.
c. Schepen die niet voor 18:00 uur zijn gefinished, dienen zich te melden bij de
wedstrijdorganisatie op tel. 06-48762144 met de positie waar men zich bevindt. (Bij
geen telefonische dekking dan via kanaal VHF 25) Het niet opvolgen van deze regel,
de daaruit voorvloeiende mogelijke reddingskosten, worden verhaald op betreffende
schip(schepen).
d. De volgende veiligheidsmiddelen moeten minimaal aan boord zijn:
 Reddingsvesten voor alle bemanningsleden











Lenspompinstallatie
Zeereling van 60 cm hoog
Brandblussers, 2 stuks of 1 blusdeken gezamenlijk met 1 blusser
Zachte houten pluggen passend voor iedere doorvoer
Werkende marifoon
Werkende motor
EHBO-verbanddoos
Reddingsboei met voldoende drijfvermogen voor een volwassenpersoon
Scherp mes direct te grijpen vanaf de kuip en direct gereed voor gebruik
 Anker, direct gereed voor gebruik, en voldoende gewicht om de boot op
stromend water op locatie te houden.
Artikel 7:

Afgelasting wordt officieel op de briefing kenbaar gemaakt. De briefing is tussen 07:00
uur en 07:30 in het clubgebouw van W.V.H. Besloten wordt of er een alternatieve race op
het Haringvliet wordt gezeild (zie de banen Goeree.doc).
De schepen die reeds in Stellendam zijn, worden bij de sluis om 08.15 uur (ophaalbrug
aan binnenzijde) geïnformeerd met een briefing.

Artikel 9:

vervallen.

Artikel 11:

Start- en startlijn:

11.1
11.2

Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5 minuten
voor het startsein. Voor de starttijden verwijzen wij u naar de bijlage “startprocedure
zeewedstrijd”.
De startlijn is tussen de voorste mast van het startschip, welke herkenbaar is aan de vlag
van W.V.H. en een oranje opblaasboei.

Artikel 12:

Voor de startprocedures zie bijlage “startprocedure zeewedstrijd”.

Artikel 14:

Indien een jacht besluit de wedstrijd te verlaten dan is het verplicht dit te melden bij
de wedstrijdcommissie (K. Boon 06-48762144). Kosten die gemaakt worden omdat er
niet (tijdig) is afgemeld wordt op de deelnemer verhaald.

Artikel 16:

Na 18.00 kunnen jachten niet meer reglementair finishen. Indien er op zee wordt
gefinished , bedraagt de tijdslimiet 60 minuten na het eerste gefinishte jacht in betreffende
groep.

Artikel 17:

Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor (havenmeesterkantoor onder
het clubgebouw W.V.H.). Indien niemand aanwezig is kunt u contact opnemen met K.
Boon 06-48762144
Voor de zeewedstrijd geldt een protestlimiet van 30 minuten na uw finishtijd. U dient
zicht binnen deze tijdslimiet telefonisch in contact te treden met 06-48762144.
Mededelingen over protest zullen worden getoond op het officiële mededelingenbord
onderaan de trap van het Clubgebouw van W.V.H. om 18.30 uur, alsmede hijsen L-vlag in
de verenigingsvlaggenmast, vergezeld van 1 geluidssignaal.

Artikel 20:

Wedstrijd- en startgebied.
Het wedstrijdgebied is de Noordzee/Slijkgat Het startgebied bevindt nabij de P8 voor de
sluizen aan de zeezijde.

Artikel 21

Radiocommunicatie
De wedstrijdleiding communiceert op VHF 74 over het verloop van de
startprocedure, startgroep, te vroege start etc. Vlaggen zijn en blijven bepalend.

Artikel 22:

Aanmelden.
Deelnemers dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd te melden bij startschip

Artikel 23:

De finishlijn wordt gevormd door een denkbeeldige lijn tussen het groene lichtopstand
Haven Stellendam en de P12 (laatste rode ton voor de haveningang).

Artikel 24:

Prijzen:
Per klasse geldt:

2 - 3 inschrijvingen 1 prijs
4 - 7 inschrijvingen 2 prijzen
8 - 12 inschrijvingen 3 prijzen
13 – 18 inschrijvingen 4 prijzen
19
of meer 5 prijzen

