Reglement WVOP Laser competitie 2018
1.

Van 15 april t/m 15 oktober worden op de dinsdagavonden wedstrijden gevaren die meetellen
voor de WVOP Laser competitie 2018.

2.

Per avond worden maximaal 2 wedstrijden gevaren die meetellen voor de competitie. Indien
meer wedstrijden worden gevaren tellen alleen de uitslagen van de eerste 2 wedstrijden mee
voor de competitie.

3.

Per wedstrijd dienen minimaal 4 boten aan de start te verschijnen. Bij minder dan 4 startende
boten telt de wedstrijd niet mee voor de competitie.

4.

Tijdens de wedstrijden zijn de ISAF Racing Rules van toepassing (“Racing rules”)
http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020-[20946].pdf

5.

Vanuit de vereniging geldt een een maximum windkracht van 20 knp waarop gezeild mag
worden in verband met risico op materiële schade aan vereniging boten.
Hierdoor is de volgende beperking van kracht: indien de windsterkte hoger dan 20 knp is of
vlagen die boven de 27 knp uitkomen zal de wedstrijd geen doorgang vinden. Meetpunt is de
WindGuru windmeter op de vereniging.

6.

Het wedstrijdparcours wordt door de wedstrijdleiding, op de avond zelf, vooraf vastgesteld.
Tijdens de briefing wordt deze gepubliceerd op het verenigingsgebouw.

7.

De startprocedure zal door middel van een geluidssignaal (roepen/fluit) op het water worden
aangegeven. Een signaal vindt plaats op 3 minuten, 2 minuten, 1 minuut en start.

8.

Zeilers dienen elkaar tijdens de wedstrijd te wijzen op overtreding van de “Racing Rules” door
het roepen van ‘PROTEST’.

9.

Bij overtreding van een regel dient de zeiler één strafrondje (360 graden rond) te maken. Een
strafrondje van 360 graden is één keer overstag en één keer gijpen. Bij het maken van dit
strafrondje mogen andere boten niet worden gehinderd. (“Racing rules”, Rule 44.1 en 44.2)
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10. Voor de puntentelling maken we gebruik van het ‘low point system’. Zie appendix A “Racing
rules”
Finishpositie
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Iedere plaats daarna

Punten
1
2
3
4
5
6
7
+ 1 punt

Daarnaast kunnen voor de volgende situaties de volgende punten worden verkregen:
Situatie
DNS = did not start

DNF = did not finish

DSQ = disqualification

GBB = Geen boot beschikbaar: zeiler is
aanwezig om te zeilen, maar er is geen
boot beschikbaar
DNC = Did not compete

Punten
Aanwezig bij de start, maar niet de
startlijn gepasseerd.
Aantal punten van finishpositie gelijk aan
aantal gestarte boten + 1 positie.
Gestart, maar niet de finishlijn
gepasseerd.
Aantal punten van finishpositie gelijk aan
aantal gestarte boten + 1 positie.
Overtreding van de “Racing rules” zonder
een strafrondje te hebben gedraaid.
Aantal punten van finishpositie gelijk aan
aantal gefinishte boten. (inclusief
DNS/DNF)
Aantal punten gelijk aan laatste
finishpositie

Niet aanwezig bij de start.
Aantal gestarte boten + 1 positie
*
Gestarte boten: Aantal boten aanwezig bij de start, dus inclusief DNS boten
11. Zeilers houden tijdens de avond zelf hun finishpositie bij voor beide wedstrijden. Na afloop
noteren zij zelf hun 2 finishposities in het clubhuis. Niet ingevulde scores tellen als een
DNC-score.
12. Indien na afloop van de wedstrijd verschil van mening bestaat over de finish posities of over
overtreding van de wedstrijdregels, dienen de aanwezige zeilers aan de betreffende wedstrijd
gezamenlijk een tijdelijke protest commissie aan te wijzen van tenminste 3 personen. Deze
protest commissie zal de zeilers horen en een definitief en bindend besluit nemen.
13. Boten die mee kunnen varen in de competitie zijn de Laser standaard, Laser radiaal en Laser 4.7.
Alle drie de typen boten worden als gelijkwaardig beschouwd in de puntentelling.
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14. De som van de beste scores op twee derde van het totaal aantal gevaren wedstrijden in de
competitie + 1 (2 *(N/3) + 1) geldt voor iedere zeiler als eindscore. De eindranglijst wordt
aangevoerd door de zeiler met het laagste aantal punten.
15. Bij een gelijke score wordt gekeken naar artikel 8 van appendix A van de “Racing rules”.
16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt in teruggevallen op de ISAF Racing
Rules en in tweede instantie op een uitspraak van de wedstrijdcommissie.
17. Arbitrage is niet van toepassing tijdens de competitie.
18. Het is niet toegestaan om tijdens de serie van zeil type te wisselen.
19. Het is mogelijk om dispensatie aan te vragen voor zeil wissels. Deze dispensatie dient door
tenminste 5 andere deelnemers van de competitie gedragen te worden.
20. Tijdens alle wedstrijden is regel 40 van kracht. Men dient altijd een zwemvest te dragen.
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