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Notice of Race (Aankondiging) 
Combi  Noord Jeugd evenementen 2021 

 
 
 
 

Die zullen worden gehouden op:  
12 & 13 juni   bij WV Heeg    te Heeg 
26 & 27juni     bij Watersportwereld Burgum  te Burgum 
  3 &   4  juli    bij VWDTP     te Paterswolde 
11 & 12 September  bij ZVOSS    te Schildmeer 

 
Voor de klassen: 
 Optimist,  
 Flits,  
 Laser 4.7 en Radiaal,  
 Splash  
 RS  Feva.  

(Is er een andere klasse die mee wil doen dan is dit zeker bespreekbaar mits er een voldoende aantal boten 
deelneemt) 
 
Combifinale 
Tevens zal er op 19  september 2021 een Nederlands Combi kampioenschap (Combifinale) plaatsvinden te 
Hoorn. 
De beste zeilers van de overall score in hun klasse kunnen aan deze combifinale deelnemen. Elke Combi regio 
heeft per klasse recht op selectie plaatsen. 
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REGELS  
De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in: 

 De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024 
 RVW Appendix T, Arbitrage is van toepassing 
 De wedstrijdbepalingen Combi Noord 2021 
 Lokale wedstrijdbepalingen 
 De klassenvoorschriften van de desbetreffende klassen 

 
WEDSTRIJDBEPALINGEN  
De Notice of Race en de wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld op de website: 
www.jeugdwedstrijdzeilen.nl 
Deze documenten zullen niet worden uitgereikt. 

 
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME EN INSCHRIJVEN 
ISAF deelnamerecht volgens RvW is vereist voor iedere zeiler die aan deze Regatta wil deelnemen. Uitzondering 
hierop is Optimist Groen . Deze mogen daarnaast ook met ongemeten boten meedoen. 
 
Zeilers met een betalingsachterstand bij JWZ kunnen pas deelnemen aan Combi Noord jeugdevenementen als 
de betalingsachterstand is opgeheven. 
 
INSCHRIJVEN  
Inschrijven of wijzigen van een inschrijving kan tot en met donderdag voorafgaand aan het Combi weekend via 
de website www.jeugdwedstrijdzeilen.nl. Of voorafgaand aan het palaver (palaver) op de zaterdag van de 
combi. 
 
INSCHRIJFGELD 
 
Eenmansklasse:   per combi € 40,00   
Tweemansklasse:   per combi € 45,00   
 
Bij inschrijving op de dag zelf wordt het inschrijfgeld met € 10 verhoogd. 
 
Inschrijven verplicht de zeiler tot het betalen van het inschrijfgeld voor de wedstrijd(en) waarvoor hij/zij zich 
heeft ingeschreven. Afmelden kan tot 72 uur voor de betreffende combi (voor donderdag).  
Afmelding kan via de site. (naar agenda item op de site en dan uitschrijven) 
 
Betalingen gebeuren via een factuur 
 
Wanneer men aan alle vier de combi’s heeft mee gedaan zal er € 20,- worden gecrediteerd. 
 
AANMELDING EN PALAVER 
Bij aankomst dienen deelnemers zich bij de wedstrijdorganisatie te melden (ook bemanning opgeven ).  
De Optimist Benjamin en de Splash B-klasse zeilers ontvangen een lint, dat in de tophoek bevestigd moet 
worden. 
Het palaver bevat informatie over huishoudelijke zaken, zoals starttijden, ligging wedstrijdbanen, startrooster, 
prijsuitreiking en dergelijke. Er is niet alleen een palaver voor de zeilers, maar ook een voor de standby c.q. 
rescueboten. 
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SCHEMA VAN DE WEDSTRIJDEN  
Startvolgorde:   
Deze is eventueel aan te passen wanneer baan en invulling wijzigt. 
De startvolgorde voor de 1e wedstrijd van die dag wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord 
minimaal. 1 uur voor aanvang van die 1e  wedstrijd . 

 
 Zaterdag:  Palaver (opening) en voorbespreking (met je groep en coach) om 10:00 uur  

We beginnen om 11 uur met een oefenwedstrijd zodat de zeilers goed weten wat er 
verwacht wordt. De coaches zullen deze wedstrijd met de zeilers nabespreken. Tijdens de 
oefen wedstrijd mogen de coaches in de baan varen. 
Om 12.00 lunchen we op de kant.  
13.15 start 1e officiële wedstrijd, gevolgd door meerdere wedstrijden. Streven is zoveel 
mogelijk korte wedstrijden van ongeveer 25 minuten te varen. 

 Zondag:  Voorbespreking om 10:00 uur met je groep en coaches 
Eerste start 11:00, streven is zo veel mogelijk wedstrijden te varen. (tussendoor op het 
water houden we een korte pauze) 

 
 
Dag Wedstrijd Tijd van het 1e 

startsein 
Tijd van het 1e 
waarschuwingssein 

Zaterdag Oefenwedstrijd 11.00 10.55 
 1e wedstrijd 13.15 na de 

lunch 
13.10 

 z.s.m. gevolgd door 
opvolgende 
wedstrijden 

Streeftijd van 
een wedstijd is 
25 min.  

 

Zondag 1e wedstrijd v. 
zondag. 

11.00 10.55 

 z.s.m. gevolgd door 
opvolgende 
wedstrijden. 

Streeftijd van 
een wedstijd is 
25 min. 

 

 
Op zaterdag zal geen waarschuwingssein meer gegeven worden na 16.30 uur.  
Op zondag zal geen waarschuwingssein meer gegeven worden na 14.00 uur.  

 
Banen 
Combi wedstrijden worden gevaren op een inner/outer-loop baan, dit onder meer ter voorbereiding op de 
landelijke selectiewedstrijden.  
De startvolgorde wordt ter plekke bekend gemaakt op het mededelingenbord. Eventueel kunnen verschillende 
klasse samengevoegd worden in één startgroep. 
De lengte van de baan zal zodanig zijn, dat de wedstrijd een streeftijd heeft van 25 minuten voor de eerste boot 
per klasse . 
De Optimist Groen (Voorheen Optimist C)  zeilers varen op een aparte baan met aangepaste lengte en 
wedstrijdduur. 
 
Strafsysteem  
Er wordt arbitrage toegepast op grond van het RvW appendix T.   
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SCOREN 
Het weekend klassement wordt opgemaakt aan de hand van de Lage Puntentelling over alle geplande 
wedstrijden die in het weekend worden gezeild, met aftrek wedstrijden volgens onderstaande tabel.  
 
Het overall klassement wordt per klasse opgemaakt aan de hand van de Lage Puntentelling over alle geplande 
wedstrijden die in de vier weekeinden worden gezeild, met aftrek wedstrijden volgens onderstaande tabel. 
 

Aantal gezeilde  
wedstrijden  

Aftrek   Aantal 
gezeilde  
wedstrijden  

Aftrek  

0 t/m 4  0   20 t/m 24 4  
5 t/m 9 1   25 t/m 29 5 
10 t/m 14  2  30 t/m 34 6 
15 t/m 19 3  35 t/m 39 7 

 
Dit wijzigt RvW Appendix A art. 2.1 
 
PRIJZEN  
In iedere klasse worden per weekend prijzen uitgereikt.  
Per drie deelnemende boten één prijs, met een maximum van vijf prijzen.  
Het aantal prijzen voor de deelnemende boten per klasse wordt vastgesteld op de zondag om 22:00 uur 
voorafgaand aan het combi weekend.  
In de Optimist Klasse zijn er prijzen voor de Optimist Junior, de Optimist Benjamin en de optimist Groen. De 
Benjamin zeilers zijn zeilers die in 2010 of later geboren zijn. 
 
Na afloop van het laatste Combi Weekend zijn er in iedere klasse prijzen jaarprijzen en kampioenlinten 
beschikbaar voor het overall Combi klassement.  Als er in een bepaalde klasse minder dan 3 combi weekeinden 
is gezeild dan is er voor deze klasse geen overall klassement en geen jaarprijzen. 
 
WEBSITE 
Het Combi Noord jeugdevenement is via www.jeugdwedstrijdzeilen.nl op het internet te vinden. 
Locatie informatie en wedstrijdbepalingen en aanvullende informatie zullen, indien mogelijk, tijdig voor de 
aanvang van de wedstrijden op deze website worden opgenomen. Tevens kun je de uitslagen op deze site 
vinden. 
 
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. 
De organiserende verenigingen noch enig andere bij de organisatie van een jeugdevenement betrokken partij 
aanvaarden enige aansprakelijkheid, e.e.a. conform RvW deel 1 art 3  
 
Voor iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten 
met een minimum dekking conform RvW Appendix Bepalingen Watersportverbond art. 30 per evenement . 
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag 
van € 1.500.000,- per evenement of het equalivent daarvan. 
 
 
  



27-2-2020               pagina 5 van 5  

ALGEMEEN  
 
Deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht de corona richtlijnen die er landelijk en specifiek voor bij de 
organiserende vereniging gelden op te volgen. 
 
Deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht de aanwijzingen van de beachmasters, havenmeesters, 
terreinbeheerders of personen van of door de organiserende vereniging aangewezen personen op te volgen. 
Het niet opvolgen van aanwijzingen is een ernstige overtreding. De straf voor het overtreden van deze bepaling 
zal door het Protest Comité worden vastgesteld. Let ook op de aanwijzingen op de richtingsborden en de 
locatie informatie op de website www.jeugdwedstrijdzeilen.nl 


