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Dit is een variant op de 4-
uur-om-de-plaat, met vaste 
starttijd en vast tijdstip 
waarna gefinisht kan 
worden. Winnaar is de 
snelste, op SW-factor of TX-
rating gecorrigeerde, 
gemiddelde rondetijd.

Starttijd 11:00 GPS-tijd.
Finishtijd zo snel mogelijk ná 
15:00 uur. Te vroeg finishen 
(dwz: vóór 15:00 uur) levert 
een DSQ op. Deelnemers 
moeten in de laatste ronde 
de afweging maken tussen 
even wachten voor de 
finishlijn, of nog een extra 
rond zeilen in de hoop de 
gemiddelde rondetijd te 
verbeteren. 
Uiterste finishtijd 16:30 uur.

Finishtijd en aantal ronden 
zelf noteren en doorgeven in 
de WhatsApp-groep 
‘Lauwerszee zeilen’ of via 
marifoonkanaal 77.

Inschrijfgeld is € 10,--

Boeien verplicht ronden:
• Z6-GvS1 en Z5a (startlijn)
• Z4 BB (1e boei na de start)
• Z1 SB
• WG18 BB
• WG17 BB
• Z2 SB
• Z5 BB
• Z5a BB 
Tussen de ronden door de 
start- en finishlijn passeren.



Wedstrijdbepalingen WSV Lauwerszee 2018 NJRace

-De algemene reglementen van de KNWV zijn van kracht (voorrangsregels etc.).

-Het dragen van een zwemvest is verplicht.

-Protesten (zo min mogelijk) kenbaar maken aan betrokkenen en in het Roode Hooft melden bij de wedstrijdcommssie. De 

wedstrijdcommissie gaat ervan uit dat deelnemers sportief hun straf nemen indien ze een fout gemaakt hebben.

-Zeilvoering bij inschrijving melden.

-In routebeschrijving vermelde boei geraakt = 1 strafrondje zeilen

-Andere boot ongeoorloofd gehinderd = 2 strafrondjes zeilen

-Motor gebruik bij vastlopen is 5 minuten straftijd

-Bij een onherstelbare fout dient men zichzelf terug te trekken, melden op kanaal 77 en in de wedstrijdzeilen app van de wsv.

-Wedstrijd zelf staken = per marifoon afmelden op kanaal 77 en in de wedstrijdzeilen app van de wsv

-De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect door deelname ontstaat.

-Gasten die wedstrijdvaren zijn vrij van havengelden op de avond voor en na de wedstrijd.

-Tijdens de wedstrijd mogen deelnemende schepen geen vlag voeren, ook niet in het want.


