
Instructies voor de trainingswedstrijden van de ongemeten klasse Ronde- en Platbodems, 

versie 1.1 

- De Regels voor Wedstrijdzeilen, deel 2 hoofdstuk A (voorrangregels) en B 

(beperkingen) zijn van toepassing (uit RvW 2021-2024) 

- Bij een overtreding geldt de één-ronde straf ipv de twee-ronden straf (RvW 44.1) 

- Schepen moeten voldoen aan de geldige veiligheidsvoorschriften van de R&P Klasse 

en in het bezit zijn van een marifoon aan boord voor noodgevallen 

- Als een schip de trainingswedstrijd verlaat dient het de wedstrijdleiding daarover zo 

snel mogelijk te informeren via de marifoon, kanaal 72 

- Mededelingen aan deelnemers worden verstrekt via het mededelingenbord en 

tijdens het schipperspalaver, op het water via marifoonkanaal 72 

- Elke dag wordt er 1 middellange-baan trainingswedstrijd gevaren langs bestaande 

betonning en uitgelegde gele cylindrische boeien 

- De te varen baan wordt elke dag vóór het palaver bekend gemaakt op het 

mededelingenbord. Hierop wordt ook de positie van de finishlijn aangegeven 

- Het schipperspalaver vindt plaats voor de Pampusbar, vrijdag om 9.45 uur, de overige 

dagen om 8.45 uur, vanwege corona alleen voor de schippers! 

- Geplande tijd van het waarschuwingssein is 5 minuten na de start van de gemeten 

klasse. Op vrijdag is dat 11.40 uur, op de weekenddagen 10.40 uur. 

- De klassenvlag is seinvlag ‘E’ 

- Startprocedure:  

Waarschuwingssein 5 minuten voor de start: 1 schot en hijsen vlag E  

Startsein: 1 schot en strijken vlag E 

- De startlijn bevindt zich tussen 2 jonen met oranje vlaggen, het startschip bevindt 

zich aan de stuurboordzijde van de startlijn 

- Mocht de gemeten klasse een valse start maken en overnieuw moeten starten dan 

schuift de start van de ongemeten klasse automatisch mee naar achteren 

- Tijdens de startprocedure van de gemeten klasse dient de ongemeten klasse ruim 

afstand te houden tot het startgebied 

- Deelnemers dienen hun gezeilde tijd op de finishlijn zelf op te nemen en in te leveren 

op het wedstrijdkantoor 

- Er zijn geen protesten en verhooraanvragen mogelijk  

- De paragrafen 18 (ligplaatsen), 21 (dataprotectie), 22 (risicoverklaring) en 23 

(verzekering) uit de Aankondiging voor het NK Ronde-& Platbodemjachten 2021 zijn 

onverdeeld van kracht. Deze Aankondiging staat op de website van 

www.rondenplatbodem.nl onder de link “NK”  

 

http://www.rondenplatbodem.nl/

