
Wedstrijdbepalingen
voor de

CuliSail 16m2 klasse
27 en 28 Augustus 2022

georganiseerd door de WSV Buurman in Rotterdam
op de Zevenhuizerplas

1. DE REGELS

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen, de bepalingen van het Watersportverbond, de toepasselijke klassenvoorschriften en
de lokale wedstrijdbepalingen voor Culisail 2022.

1.2 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

2. INSCHRIJVINGEN

2.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor boten van de 16m2.

2.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen (bij voorkeur) inschrijven door het invullen en opsturen van het
inschrijfformulier op (volgt nog)

2.3 De deelnemers worden tevens van harte uitgenodigd om na de laatste race op zaterdag deel te
nemen aan het culinaire- en muziekfestival Culinesse, zie voor het programma
https://www.culinesse.nl/

2.4 Takelen is op zaterdag van 8.30 - 10.00 uur. Het adres van de haven en het clubgebouw is:
Kosboulevard, 3059 ROTTERDAM.
Ivm. een andere opzet van Culinesse is de bereikbaarheid iets lastiger, uw wordt hier later nog over
geïnformeerd.

3. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is
geplaatst in het clubhuis van de WSV Buurman.

4. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt uiterlijk 1/2 uur voor de
start van de eerstvolgende wedstrijd, op het bord in het clubgebouw.

5. SEINEN OP DE WAL

Seinen op de wal zullen worden gegeven bij het clubgebouw.
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6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1 Data en aantal wedstrijden:

Zaterdag maximaal vier wedstrijden

Zondag maximaal vier wedstrijden

6.2 Programmering:

Zaterdag vindt de eerste start plaats om 11:00 uur
De tweede wedstrijd vindt aansluitend plaats.
De derde wedstrijd en vervolgens vinden plaats na lunchpauze. De starttijden van de derde en
vierde wedstrijd zal op het mededelingenbord bekend worden gemaakt.

Zondag vindt de eerste start plaats om 10:00 uur
De tweede wedstrijd vindt aansluitend plaats.
De derde en evt vierde wedstrijd vinden vervolgens plaats na lunchpauze. De starttijd van de derde
en evt vierde wedstrijd zal op het mededelingenbord bekend worden gemaakt.

6.3 Op zondag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur.

7. KLASSENVLAGGEN

De klassenvlag is de welbekende gele 16m2-vlag.

8. WEDSTRIJDGEBIED

Het wedstrijdgebied wordt gevormd door de Zevenhuizerplas.

9 DE BANEN

9.1 De baan wordt aangegeven door gekleurde boeien of een duidelijk merkteken op het water, zie 10.

9.2 Omdat de Zevenhuizerplas tot 50 meter diep is, is het niet mogelijk om merktekens van de start- en
finishlijn en de te zeilen baan overal te ankeren.

9.3 Afhankelijk van de windrichting zal het uitleggen van de baan met de nodige improvisaties gepaard
kunnen gaan.

9.4 De baan zal na ca. 45 minuten na de start door middel van vlag S bij iedere boei van de baan na
een aan-de-winds rak worden afgekort.

9.5 Details over de te zeilen baan staan op de banenkaart en zullen bij het palaver bekend worden
gemaakt. De te zeilen baan zal op het startschip worden aangegeven. Letters A t/m H.

10. MERKTEKENS

De merktekens van de baan bestaan uit rechtopstaande gele tubes of skippy ballen. Deze boeien
dienen volgens de in de banenkaart aangegeven richting te worden gerond.
De startlijn wordt gevormd door vlaggen op of nabij het start- en contra-schip.
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11 DE START

11.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 RvW.

11.2 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit
wijzigt regel A4 en A5.

11.3 In afwijking van regel 29.2 RvW zal na een algehele terugroep het nieuwe voorbereidingssein
worden gegeven één minuut na het oorspronkelijke startsignaal.

12. WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

Baanwijzigingen worden aangegeven met vlag C. Hierbij worden echter in afwijking van
wedstrijdseinen en regel 33 geen geluidssignalen gegeven.

13. DE FINISH

De finish is bij één van de bovenwindse merktekens van de baan, tussen het merkteken (op de
voorgeschreven manier zijde voorbij te varen) en een volgboot met vlag S.
Bij het tonen van “L” vlag bij een finish wordt er direct doorgestart met de volgende wedstrijd uit een
serie.

14 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN

De lengte van de baan is zodanig dat er ca. 45 minuten gezeild wordt. 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 regel 35, A4 en A5.

15 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

15.1 In aanvulling op regel 61.1 RvW geldt: een boot die de bedoeling heeft om te protesteren dient dit bij
de finish onmiddellijk te melden aan het wedstrijdcomité.

15.2 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de informatiepost en moeten worden ingeleverd binnen 45
minuten nadat de laatste boot in die klasse is gefinished in de laatste wedstrijd van die dag.

15.3 Protesten zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld, indien mogelijk in volgorde van ontvangst.

15.4 De deelnemers dienen zich ervan te vergewissen of ze bij een protest betrokken zijn.

16 SCOREN

16.1 Het Lage Punten Systeem regel A 4.1 RvW is van toepassing.

16.2 Indien vier of meer wedstrijden zijn gezeild zal de wedstrijd met het slechtste resultaat worden
afgetrokken.

17 ZEILNUMMERS

17.1 De deelnemers zijn verplicht het zeilnummer te voeren dat op de meetbrief van de boot waarmee zij
hebben ingeschreven staat vermeld.
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17.2 Een deelnemer die daarvan wenst af te wijken behoeft een schriftelijke goedkeuring van het
wedstrijdcomité.

18 VERZEKERING

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

19. RADIOCOMMUNICATIE

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen
die niet beschikbaar zijn aan alle boten behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van
toepassing op mobiele telefoons.

20. PRIJZEN

De uitreiking van de prijzen vindt zondagmiddag, na afloop van de wedstrijden, plaats in of bij het
clubgebouw van de WSV Buurman.

21. ORGANISATIE

De algehele wedstrijdleiding is in handen van Pieter Lanser.

Informatie over het walgebeuren is te verkrijgen bij Wesley of Rocco Ladage.

De protestcommissie zal (ter plaatse) worden gevormd uit personen die geen belang hebben bij de
uitkomst van het protest.

23. ALGEMENE MEDEDELINGEN

23.1 De infopost bevindt zich in het clubgebouw van de WSV Buurman. Mis het palaver op
zaterdagmorgen niet, dit ivm de startprocedure en de te varen baan die dan zal worden toegelicht.

23.2 Boten die op vrijdagavond al gebracht worden kunnen op het terrein van WSV Buurman worden
gestald, voor de overige dagen auto’s en boottrailers zoveel mogelijk op de aangrenzende
parkeerplaats buiten het haventerrein plaatsen.

23.3 Elke deelnemer is verplicht om de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Hetzelfde geldt
voor het bedienend personeel van de lier/kraan.

23.4 Het in- en uitlieren is tijdens dit evenement is inbegrepen in het inschrijfgeld.

23.5 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen voor zover aanwezig. De straf voor overtreding van
regel 55 (RvW) kan een lagere zijn dan uitsluiting. Dit wijzigt regel 64.1.

23.6 Het organiserend comité behoudt het recht om deelnemers die zich niet naar de geldende normen
gedragen tijdens het evenement van het terrein te verwijderen.
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