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Lokale Wedstrijdbepalingen  

Gezamenlijke Jeugdzeilwedstrijden  
Georganiseerd door WaterSportvereniging Heeg 

Op zondag 18 september 2022 

 
1. REGELS. 
1.1. De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
1.2. De Standaard Wedstrijdbepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing voor de 

Optimist klasse A/B/C (Appendix S Standaard wedstrijdbepalingen). 
 
2. LOCATIE VAN HET WEDSTRIJDCENTRUM. 

Het wedstrijdcentrum is gevestigd in it Sylhûs, watersportcentrum van WaterSportvereniging 
Heeg en Stichting de Friese Tjottervloot, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg. 

 
3. MEDEDELINGEN. 

Mededelingen voor de wedstrijden worden mondeling tijdens het palaver gedaan en/of 
vermeld op het mededelingenbord bij het wedstrijdcentrum. 
 

4. SEINEN OP DE WAL. 
Er worden geen seinen op de wal getoond. 

 
5. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN. 
5.1. Voor de 1ste en 2de jaars optimisten kunnen uitzonderingen gemaakt worden met betrekking 

tot deze lokale bepalingen en de regels, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 
5.2. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat 1ste en 2de jaars optimisten aanwijzingen en hulp 

krijgen van de begeleiders die in functie zijn op de wedstrijdbaan. 
5.3. Verdere wijzigingen in de wedstrijdbepalingen worden tijdens het palaver bekend gemaakt. 
 
6. PROGRAMMA. 
6.1. Het palaver voor de zeilers is om 11:30 uur in of nabij het wedstrijdcentrum. 
6.2. Na het palaver zeilt iedereen gelijk naar het wedstrijdveld zodat we om 12:00 uur van start 

kunnen gaan. 
6.3. Streeftijd voor de 1e start is 12:00 uur (zodra alle deelnemers bij de start zijn gearriveerd). 
6.4. Volgende wedstrijden worden zo spoedig mogelijk na de finish van een vorige gestart. 
6.5. Indien mogelijk worden er in totaal 4 wedstrijden gezeild. 
6.6. Het tijdstip van pauze wordt tijdens het palaver gemeld. 
 
7. STARTVOLGORDE. 
7.1. Startgroepen worden tijdens het palaver bekend gemaakt. Bij weinig deelname worden 

groepen bij elkaar gevoegd. 
7.2. Deelnemers hoeven zich voor de wedstrijd niet te melden bij het startschip, de begeleiders 

checken of alle deelnemers aanwezig zijn. 
 
8. DE BAAN. 
8.1. De wedstrijdbaan of -banen worden bekend gemaakt tijdens het palaver. 
8.2. De 1ste en 2de jaars optimisten zeilen op een baan op een beschutte plek. 
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9. PUNTENTELLING VOOR DE SERIE. 
9.1. Bij 3 gezeilde wedstrijden of minder tellen alle wedstrijden mee voor de seriescore. Wanneer 

meer dan 3 wedstrijden zijn gezeild zal de seriescore van een boot het totaal zijn van de 
wedstrijd score met aftrek van de slechtste score. 

 
10. HULPSCHEPEN. 
10.1. Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen moeten buiten de gebieden blijven 

waar boten wedstrijdzeilen, vanaf het moment van het voorbereidingssein voor de eerste 
klasse totdat alle boten zijn gefinisht of totdat het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, 
algemene terugroep of afbreken geeft. 

 
11. WEDSTRIJDGEBIED. 
11.1. Het wedstrijdgebied bevindt zich op het Heegermeer in een van de zones op onderstaand 

schema. De exacte locatie is naar de beoordeling van de wedstrijdleiding en afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

11.2. Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden 
in de betonde vaargeul door het Heegermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar 
gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de 
Definities RvW. 

11.3. Bij het oversteken van de vaargeul moeten aanwijzingen van comité-́ en begeleidingsboten 
strikt worden opgevolgd. 

 

 
 


