Lokale Wedstrijdbepalingen
voor de

Pampus Easy Week
van 14 t/m 18 augustus 2017
voor de Pampusklasse
te houden op de Loosdrechtse Plassen

Georganiseerd door
Stichting Easy Week, in
samenwerking met de Pampusclub, onder auspiciën van de Koninklijke WatersportVereeniging ‘Loosdrecht’.
1.

Organiserende Autoriteit
De Stichting Easy Week, de Pampusclub en de Koninklijke Watersport-Vereeniging
‘Loosdrecht’ (KWVL).

2.
2.1

De van toepassing zijnde bepalingen
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2017 – 2020 (RvW), deze aankondiging, de klassenvoorschriften van de
Pampusklasse, tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd,
de Lokale Wedstrijdbepalingen voor dit evenement.
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW prevaleren

2.2
3.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2

Het wedstrijdkantoor
Het wedstrijdkantoor is gevestigd in de Sociëteit van de K.W.V. ‘Loosdrecht’,
Oud-Loosdrechtsedijk 151-153, 1231 LT Loosdrecht.
Op 14 t/m 18 augustus is het wedstrijdkantoor open van 1,5 uur voor aanvang van de
wedstrijden tot 1,5 uur na de laatst gefinishte boot. Tijdens de wedstrijden is het
kantoor gesloten.
Het officiële mededelingenbord bevindt zich in de hal naast het wedstrijdkantoor.
Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website www.kwvl.nl
worden vermeld.
Seinen op de wal worden getoond aan de vlaggenmast van het wedstrijdkantoor.
Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen
In de Standaard Wedstrijdbepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Boten die er niet in slagen om de finish te bereiken binnen 25 minuten na de finish van
de eerste boot krijgen de score “DNF” (niet gefinisht). Dit wijzigt regel 15 SWB.
Baanwijziging
4.2.1 Na de start kan er van baan veranderd worden. Bij elk te ronden merkteken kan
het wedstrijdcomité een verandering van baan kenbaar maken. Dit wordt
gedaan door het tonen van vlag C met herhaalde geluidseinen en een bord met
daarop de letter van de nieuwe baan en het nummer van het eerst volgende
merkteken van die nieuwe baan. Een nieuwe baan hoeft niet te beginnen met
het eerste merkteken van die nieuwe baan, maar kan beginnen bij elk
willekeurig merkteken van die nieuwe baan. Deze regel vervangt regel 33 van
de RvW.
4.2.2 Indien in plaats van de C vlag de F vlag wordt getoond dan is het volgende rak
rechtstreeks naar de finish.

4.3

Ondersteunende personen
Het is ondersteunende personen niet toegestaan om zich tijdens het wedstrijdzeilen te
bevinden op een plaats waar een boot in de wedstrijd zou kunnen zeilen, anders dan
om hulp te verlenen aan een boot die in gevaar verkeert.

5.
5.1

Prijzen
Er zijn 3 dagprijzen per startgroep met daarnaast een extra prijs, beschikbaar gesteld
door de dagsponsor. Ook zullen er sfeerprijzen worden uitgereikt bij een bijzonder
vermeldenswaardige verrichting door een deelnemer.
Behalve een hoofdprijs, zal er ook een wimpel ‘Easy Week 2017’ worden uitgereikt aan
het winnende team.
De uitreiking van de overall prijzen zal op de laatste dag van het evenement zo
mogelijk anderhalf uur na de laatste finish (protestbehandeling voorbehouden)
plaatsvinden in of in de nabijheid van de sociëteit van de K.W.V. ‘Loosdrecht’.
Dagprijzen worden uitgereikt volgens de planning van de Pampus Easy Week
organisatie.

5.2
5.3

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied en Banen
A1
A2
A3

Het wedstrijdgebied wordt gevormd door de 1e, 2e, 3e, 4e, en 5e plas van de
Loosdrechtse Plassen.
Er wordt gevaren op zogenaamde ‘plassenbanen’, na een eerste indewindse
bovenboei A met een spreader.
De plassenbanen worden in een separaat document (banenkaart) beschreven, dat
integraal onderdeel is van de Lokale Wedstrijdbepalingen.
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Bijlage B: De merktekens
B2.1

Het 1e merkteken van de baan, de A boei, is een gele opblaasboei met eventueel een
logo van een sponsor en/of het logo van de Pampus Easyweek al dan niet met het
cijfer 1 en aan bakboord of stuurboord ligt een roze/oranje rubber skippybal als
spreader mark boei. Beide boeien moeten bij het tonen van een rood bord op het
startschip aan bakboord gerond worden, resp. aan stuurboord als er een groen bord
wordt getoond.
De positie van boei A wordt op het startschip vermeld met de coördinaten van de
banenkaart.

B2.2
B2.3

De merktekens van de plassenbaan zijn metalen driehoekige oranje boeien, voorzien
van een cijfer 1 t/m 16.
De merktekens van de startlijn zijn een oranje vlag op het startschip aan stuurboord en
een staak met oranje vlag aan het bakboord uiteinde van de startlijn.
De finishlijn zal liggen tussen twee staken met een gele vlag voor de starttoren van de
K.W.V. ‘Loosdrecht’.

Bijlage C: Het programma van de wedstrijden
C1
C1.1

C1.2
C1.3
C1.4

Startrooster
Bij meer dan 35 boten worden de deelnemende boten gesplitst in 4 groepen: A, B, C en
D, die twee aan twee in 2 startgroepen zullen starten. De groepsindeling wordt bekend
gemaakt bij de registratie van de deelnemers.
C1.1.1 Indeling van boten in groepen zal gebeuren door de organiserende autoriteit.
C1.1.2 Het startschema van de groepen is als volgt:
Wedstrijd
dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5
e
1 startgroep (Start 1)
A-B
A-C
B-C
C-D B-D
e
2 startgroep (Start 2)
C-D
B-D A-D A-B
A-C
Maandag t/m vrijdag wordt om 13.00 uur een palaver gehouden en het eerste
waarschuwingssein wordt om ca. 14.15 uur gegeven. Er is iedere dag één wedstrijd.
Op de laatste dag van het evenement zal er na 16.00 uur geen waarschuwingssein
meer gegeven worden.
Het startrooster bij splitsing:
Klassenvlag
Eerste waarschuwingssein
Start 1 (1e startgroep)
E
14.15 uur
e
Start 2 (2 startgroep)
G
10 min. na Start 1

C2
Waarschuwingssein
Conform regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit de klassenvlag.
C3
Algemene Terugroep
De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start.
De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, zal niet worden gewijzigd na een Algemene
Terugroep. Het neerhalen van de klassenvlag voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit
geval als nieuw visueel waarschuwingssein. De EV-vlag wordt, tegelijk met het nieuwe 1minuutsein, neergehaald. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW.

Bijlage D: Officials
Voorzitter K.W.V. ‘Loosdrecht’
: Henk Bergsma
Wedstrijdcommissaris K.W.V. ‘Loosdrecht’ : Paul de Groot
Comité Pampus Easy week
: Robin Claushuis
Esther Ulmann
Paul Grundmeijer
Wedstrijdleider
: Tom Fick
Leden wedstrijd comité
: Seph Jacobs
Annemiek Wiesman
Louise Geerts
Wilma Groothuis
Marianne Blomhert
Han Rijsterborgh
Monique Delsman
Edwin Rebel
Jan Pieter Meyboom
Cees Kurpershoek
Wim Leene
Joke Gelissen
Leden Protest comité
: Jack Aarts, voorzitter PC
Cees Kurpershoek
Jan Pieter Meyboom

Bijlage E: Deelnemers
Deelnemers aan de Pampus Easy week zullen op het mededelingenbord worden vermeld, zo
ook de indeling van de boten in groepen bij splitsing.

