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             R. R. & Z.V. ”MAAS EN ROER” 
LOKALE WEDSTRIJD BEPALINGEN (LWB) 

VOOR OPEN- EN CLUBWEDSTRIJDEN (Versie 2018) 
Organiserende Autoriteit: R.R. & Z.V. ”Maas en Roer”, Roermond 
 

Wedstrijdleiding: Volgens schema wedstrijdteam van R.R. & Z.V. ”Maas en Roer” 
 

Start- en finishschip: Volgens schema wedstrijdteam van R.R. & Z.V. ”Maas en Roer” 
 

Leden Protestcomité: Worden per wedstrijd(-serie) benoemd 
 

Informatiepost: Op de bovenverdieping van het Havenhuis van R.R. & Z.V. ”Maas en Roer” 
  Entree via het terras. 
 

Informatiepost geopend: Volgens het geldende "Programma Zeilwedstrijden” van R.R. & Z.V 
   ”Maas en Roer” 
 

Telefoon:  Clubgebouw:  +31475334250 
Wedstrijdleider: Tijdens wedstrijden (gehele dag of weekend) +31622380701. Spreek aub de voi-

cemail in. 

Aanvullingen op Bijlage Z, Standaard Wedstrijdbepalingen, van de Bepalingen Watersport 

verbond in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 
 

1 DE REGELS 
1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 
1.2 Deze Lokale Wedstrijd Bepalingen (LWB) vormen, inclusief de bijlage ”Wedstrijdgebied en banen Versie 

2017”, samen met bijlage Z, Standaard Wedstrijdbepalingen, van de Bepalingen Watersportverbond in de 
Regels voor Wedstrijdzeilen, de Wedstrijdbepalingen voor de Open- en Clubwedstrijden van R.R. & Z.V. 
”Maas en Roer”, conform regel 88.2 RvW. 

1.3 In geval van meningsverschil over de uitleg van de regels is de Nederlandse tekst van de LWB van R.R.& 
Z.V. ”Maas en Roer” bindend. 

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingen bord bij de ingang van 

het Wedstrijdbureau. 

5 PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
5.1 Het programma van de wedstrijden, de starttijden voor de eerste klasse van elke wedstrijd en de startvolgor-

de worden niet later dan één uur voor  
 de start van de 1

e
 wedstrijd bekendgemaakt op het mededelingenbord nabij de Informatiepost of volgens 

aankondiging / uitnodiging. 
5.2 Wanneer, tijdens het finishen, op het Finishschip vlag “L” getoond wordt zal er nog een wedstrijd gevaren 

worden. Dit kan afwijken van het aantal starts dat in het programma staat aangegeven. Deelnemers worden 
verzocht direct naar het startgebied te gaan. 

 
6 KLASSENSEINEN 

Als klassenseinen worden gele borden met zwarte opdruk van het betreffende klassenteken gebruikt. 
 
7 WEDSTRIJDGEBIED 

Het wedstrijdgebied is aangegeven in bijlage ”Wedstrijdgebied en banen Versie 2017”. 
 
8 DE BANEN 
8.1 Bijlage ”Wedstrijdgebied en banen Versie 2017” verklaart de te zeilen banen. 
8.2 De te zeilen baan wordt voor iedere wedstrijd op het startschip aangegeven door middel van gele borden 

met zwarte cijfers inclusief de finish.  
Indien de baan meerdere malen moet worden gevaren, wordt dit op het startschip aangegeven door middel 
van cijferwimpel, bijv. 2 of 3. 
De rondingsrichting van de merktekens wordt op het startschip aangegeven door het opschrift “SB” of  “BB” 
op een groen respectievelijk rood bord achter het (de) merkteken(s) waarop het betrekking heeft. 

 
9 MERKTEKENS 
9.1 In het wedstrijdwater liggen 8 merktekens van de baan in kleur en nummering als volgt: oranje opblaasbare 

boeien, genummerd 1 tot en met 7 en een oranje ton met nummer 2A. 
9.2 De plaats van de merktekens is globaal op bijlage ”Wedstrijdgebied en banen Versie 2017” aangegeven. 
9.3 De merktekens van de startlijn bestaan uit een oranje vlag op een rode boei en een oranje vlag op het start-

schip. 
9.4 De merktekens van de finishlijn bestaan uit een blauwe vlag op een rode boei en een blauwe vlag op het fi-

nishschip. 
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10 GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN 
Bijlage ”Wedstrijdgebied en banen Versie 2017” geeft gebieden aan die hindernissen zijn. 

 
11 DE START  
11.1 De startlijn ligt tussen een rode boei met oranje vlag en een oranje vlag op het startschip en kan zowel aan 

bakboord- als aan stuurboordzijde van het startschip liggen. 
11.2 Bij een individuele te vroege start zal, bij het tonen van de X-vlag, één (1) geluidssein worden gegeven. 
11.3 Wanneer, ook gedurende de wedstrijd, de oranje vlag niet op het startschip getoond wordt, is er geen start-

lijn. 
11.4 Na een Algemene terugroep van een klasse zal de oorspronkelijke startvolgorde gehandhaafd blijven. 
11.5 Na een reglementaire start mag uitsluitend door de startlijn gevaren worden om te starten. 

Wanneer een boot, in een wedstrijd, na een geldige start, deze regel overtreedt wordt de score voor deze 
boot, in de betreffende wedstrijd, DSQ, zonder protest of verhoor. Dit wijzigt regel 63.1 RvW 

 
13 DE FINISH 
13.1 De finishlijn ligt tussen een rode boei met blauwe vlag en een blauwe vlag op het finishschip en kan zowel 

aan bakboord- als aan stuurboordzijde van het finishschip liggen. 
13.2 Een korte hoornstoot bij het passeren van de finishlijn kan worden gegeven. 
13.3 Er mag uitsluitend door de finishlijn gevaren worden om te finishen. 

Wanneer een boot, in een wedstrijd, na een geldige start, deze regel overtreedt wordt de score voor deze 
boot, in de betreffende wedstrijd, DSQ, zonder protest of verhoor. Dit wijzigt regel 63.1 RvW 

 
15 TIJDSLIMIET 
 De tijdslimiet van 30 minuten geldt ook voor een handicapklasse. 
 
16 PROTESTEN 
16.1 Protestformulieren met enveloppen bevinden zich in het bakje naast de protestbox, in het clubhuis van R.R. 

& Z.V. ”Maas en Roer”. 
 Het ingevulde formulier dient in de gesloten enveloppe in de protestbox gedeponeerd te worden. 
16.2 Voor elke klasse is de protest tijdslimiet 60 minuten na de finish van de laatste boot in die klasse in de laat-

ste race van die dag of nadat het wedstrijdcomité het signaal “geen wedstrijden meer vandaag” heeft gege-
ven, afhankelijk van wat het laatste is. 

17 SCOREN 
  (a)  Wanneer minder dan vijf (5) wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores  
(b)  Wanneer vijf (5) of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 
wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 

 
28 PRIJZEN 
28.1 Het aantal prijzen voor elke klasse wordt als volgt bepaald: 

- Voor elke 3 deelnemende boten in elke klasse 1 prijs, met een maximum van 3 prijzen. 
28.2 Het aantal prijzen bij een Klassenevenement wordt door de klassenorganisatie vastgesteld. 

 
31 IDENTIFICATIE 

Deelnemers in de Laser Radial dienen, ter identificatie van de klasse, een blauw lint aan het uiteinde van de 
giek te bevestigen. Dit lint zal bij registratie worden uitgereikt. 

 
AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN EN BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 

 

I DEELNEMERSLIJST 
Voor bepaalde wedstrijden, naar het oordeel van het wedstrijdcomité, zal de deelnemerslijst worden be-
kendgemaakt op het mededelingenbord of als bijlage bij de registratie worden overhandigd. 

II UITSLAGEN 
 Deze zullen, indien mogelijk, na de laatste wedstrijd op een wedstrijddag, worden gepubliceerd in het club-

huis van de R.R.& Z.V. ”Maas en Roer”. 

III WAL- EN HAVENBEPALINGEN 
 Kamperen op het terrein van Maas en Roer is voor deelnemers toegestaan na overleg met en op aanwijzing 

van de havenmeester, dhr. Lucas Lommen, telefoon: 0614574787. Om (bij een gesloten hoofdpoort) het ha-
venterrein te kunnen verlaten of weer te kunnen terugkeren kan, tegen betaling van een borg van € 6,=, bij 
de havenmeester een elektronische gastensleutel verkregen worden. 

IV AFMELDEN VOOR EEN WEDSTRIJD 
Afmelden voor een wedstrijd kan door het sturen van een mail aan infopost@maasenroer.nl of, tijdens wed-
strijdweekends, telefonisch via het gsm nummer van de wedstrijdleider (+31622380701) 

mailto:infopost@maasenroer.nl
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