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Delta Combi
Jeugdcommissie Regio Deltawateren

Notice of Race (Aankondiging)
Delta Combi jeugdevenementen 2022

Die gehouden zullen worden op:
4 juni
bij WV Breskens
5 juni
bij WV Breskens
6 juni
bij WV Breskens
11 juni
bij WV Arne
12 juni
bij WV Arne
3 juli
bij WSV Wolphaartsdijk
17 juli
bij WV De Schelde

te Breskens (training)
te Breskens
te Breskens
te Veere
te Veere
te Wolphaartsdijk
te Bergen op Zoom

Voor de klassen:
• Optimist;
• Splash;
• RS Feva
(Andere klassen kunnen contact opnemen met info@deltacombi.nl, mits voldoende
animo/deelnemers).
Combifinale
Tevens zal er op 17 & 18 september 2022 een Nederlandse Combi kampioenschap
(Combifinale) plaatsvinden te Hoorn. De beste zeilers van het overall klassement in
hun klasse, kunnen aan deze combifinale deelnemen. Elke Combi regio heeft per
klasse recht op een select aantal plaatsen.
De Organiserende Autoriteit zijn de betreffende watersportvereniging in combinatie
met de jeugdcommissie Regio Deltawateren.
[DP] Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden
opgelegd, ter beoordeling van het protestcomité (DPI).
[NP] Duidt een regel of bepaling aan waarvan de overtreding geen grond is voor
protest door een boot.
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1

REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de
Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2

N.v.t.

1.3

De volgende Regels worden als volgt gewijzigd: Regel 40.1, 90.3(e) en
Appendix A5.3 zijn van toepassing. Regel 44.1 is gewijzigd voor de klasse RS
Feva. Appendix A2.1 is gewijzigd.
De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De
wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

.
1.4

N.v.t.

1.5
.
1.6

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.7

N.v.t.

1.8

N.v.t.

1.9

De wedstrijdbepalingen Delta Combi 2022 worden opgesteld door de
organiserende autoriteit.

2

WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1

De wedstrijdbepalingen worden door de organiserende vereniging
beschikbaar gesteld uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de 1e wedstrijddag.
De wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld op de website:
https://www.deltacombi.nl/reglementen/wedstrijdbepalingen/
De wedstrijdbepalingen zullen niet worden uitgereikt.

3

COMMUNICATIE

3.1

Het online officiële mededelingen bord staat op
https://www.deltacombi.nl/mededelingenbord/

3.2

N.v.t.

3.3

N.v.t.

3.4

[DP] Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt vanaf het
eerste waarschuwingssein tot het eind van de laatste wedstrijd van de dag
geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet
beschikbaar zijn voor alle boten.

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn
van de vereiste licentie.
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4

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1

Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de volgende
klasse(n): Splash A, Splash B, RS Feva, Optimist groen, Optimist
Benjamin en Optimist Junior.

4.2

N.v.t.

4.3

N.v.t.

4.4

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door online registratie tot
uiterlijk vrijdagavond 19 uur voorafgaand aan de wedstrijddag op
www.deltacombi.nl/inschrijven
Het vereiste inschrijfgeld kan op de 1e wedstrijddag tot uiterlijk 9:30 uur
voldaan worden

4.5

Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot
aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben.

4.6

Na de sluitingsdatum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.

5

INSCHRIJFGELD

5.1

Inschrijfgeld is als volgt:

Klasse

1-dags tarief

2-daags tarief

Optimist
Splash
RS Feva

€ 20
€ 20
€ 30

€ 30
€ 30
€ 45

6

N.V.T.

7

RECLAME

7.1

Er kan van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en
verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.

7.2

De organiserende autoriteit kan hesjes verschaffen die deelnemers moeten
dragen zoals is toegestaan door de World Sailing Advertising Code.

8

N.V.T.

9

PROGRAMMA

9.1

N.v.t.

9.2

N.v.t.
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9.3

4 juni
5 juni
6 juni
11 juni
12 juni
3 juli
17 juli

bij WV Breskens
bij WV Breskens
bij WV Breskens
bij WV Arne
bij WV Arne
bij WSV Wolphaartsdijk
bij WV De Schelde

te Breskens (training)
te Breskens
te Breskens
te Veere
te Veere
te Wolphaartsdijk
te Bergen op Zoom

9.4
Attentiesein met het zetten van de oranje
vlag

Splash A en B
RS Feva
Optimist Junior en
Benjamin
Optimist Groen

Waarschuwingssein
10:25/10:55
10:30/11:00
10:35/11:05
10:40/11:10

10:20/10:50
1-minuut
Voorbereidingssein sein
Startsein
10:26/10:56
10:29/10:59 10:30/11:00
10:31/11:01
10:34/11:04 10:35/11:05
10:36/11:06
10:41/11:11

10:39/11:09 10:40/11:10
10:44/11:14 10:45/11:15

9.5

De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van een
meerdaags evenement is 10.55 uur. De geplande tijd van het
waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van de laatste dag van een
meerdaags of 1-daags evenement is 10.25 uur.

9.6

Bij een meerdaags zeilevenement zal er op de eerste geplande wedstrijddag
geen waarschuwingssein gegeven worden na 17.30 uur. Op de laatste
geplande wedstrijddag bij een meerdaags evenement of tijdens een 1-daags
evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur.
Tenzij er een startreeks gestart is voor 17:30/15:00 uur, kan er voor gekozen
worden om alle klassen door te starten.

10

N.V.T.

11

N.V.T.

12

N.V.T.

13

BANEN

13.1 Er zal een windward leeward baan gezeild worden (zie addendum C). Per
evenement zal deze nader worden uitgewerkt en in de wedstrijdbepalingen
worden opgenomen. De streeftijd voor de eerste boot per klasse is 30
minuten.
14

STRAFSYSTEEM

14.1 Voor de RS Feva klasse is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf
is vervangen door de Eén-Ronde Straf.
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15

SCOREN

15.1 Het weekend- of dagklassement wordt opgemaakt aan de hand van de
Lage Puntentelling over alle wedstrijden die in het weekend of dag gezeild
worden, met aftrek wedstrijden volgens onderstaande tabel.
Aantal gezeilde wedstrijden

Aftrek

0 t/m 4
5 t/m 9
10 t/m 14
15 of meer

0
1
2
3

Het overall klassement wordt per klasse opgemaakt aan de hand van de Lage
Puntentelling over alle wedstrijden die in de vijf weekeinden worden gezeild,
met aftrek wedstrijden volgens onderstaande tabel.
Aantal gezeilde wedstrijden

Aftrek

0 t/m 4
5 t/m 9
10 t/m 14
15 t/m 19
20 t/m 24
25 t/m 29
30 t/m 34
35 of meer

0
1
2
3
4
5
6
7

Dit wijzigd RvW Appendix A art. 2.1.
15.2 N.v.t.
15.3 N.v.t.
15.4

RvW Appendix A5.3 is van toepassing.

15.5

RvW 90.3(e) is van toepassing.

16

[DP] VAARTUIGEN VAN ONDERSTEUNENDE PERSONEN

16.1 Vaartuigen van ondersteunende personen moeten zichtbaar zijn door het
voeren van een PAARSE vlag met de tekst RESCUE.
17

N.V.T.

18

LIGPLAATSEN

18.1 [DP] Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal liggen.
19

N.V.T.

20

N.V.T.
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21

DATA PROTECTIE

21.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de
organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder
vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische,
audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te
gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn
gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun
definitieve vertrek.
22

RISICOVERKLARING

22.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om
deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor
hemzelf alleen.
Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee
eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s.
Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in
het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht
zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel
oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen
bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale
verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.
22.2 De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met
of voor, gedurende of na de wedstrijdserie e.e.a conform RvW deel 1 art. 3.
23

VERZEKERING

23.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid
met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent
daarvan.
24

PRIJZEN

24.1 In iedere klasse worden per weekend prijzen uitgereikt.
Per drie deelnemende boten één prijs, met een maximum van vijf prijzen.
In de Optimist Klasse zijn er prijzen voor de Optimist Junior, Optimist
Benjamin en de Optimist Groen. De Benjamin zeilers zijn zeilers die in 2011 of
later geboren zijn.
In de Splash Klasse zijn er prijzen voor de Splash A en Splash B.
Na afloop van het laatste Combi weekend zijn er in iedere klasse jaarprijzen
voor de top 3 van het overall Combi klassement. Als er in een bepaalde klasse
minder dan 3 combi weekenden zijn gezeild, dan is er voor deze klasse geen
overall klassement en jaarprijzen.
25
OVERIGE INFORMATIE
25.1 Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de
Jeugdcommissie Regio Deltawateren via onderstaand mailadres
info@deltacombi.nl
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Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement
Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied
Addendum C: de banen
Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement
WV Breskens

WV Arne

Breskens

Veere
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WSV Wolphaartsdijk

WV De Schelde

Wolphaartsdijk

Bergen op Zoom

Aankondiging Deltacombi 2022

24 april 2022

Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied
WV Breskens

WV Arne

Breskens

Veere
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WSV Wolphaartsdijk

WV De Schelde

Wolphaartsdijk

Bergen op Zoom
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Addendum C: de banen
W
BIJLAGE C1
LOEF-LIJ BAAN

1

1A

2

Finish

Start
Aantal ronden
1
2
3
4

Volgorde merktekenrondingen
Start-1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2/ 1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2/ 1-1A-2/1-1A-2-Finish
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Merkteken 1
1 x ronden
2 x ronden
3 x ronden
4 x ronden
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BIJLAGE C2
W

LOEF-LIJ BAAN
(Finish halve wind)

1A

1

Finish

2

Start
Aantal
ronden
1
2
3
4

Volgorde merktekenrondingen
Start-1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2/ 1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2/ 1-1A-2/1-1A-2Finish
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Merkteken 1
1 x ronden
2 x ronden
3 x ronden
4 x ronden
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BIJLAGE C3
LOEF-LIJ BAAN
(Finish aan de wind)

W

Finish
1A
1

2

Start

Aantal
ronden
1
2
3
4

Volgorde merktekenrondingen
Start-1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2/ 1-1A-2-Finish
Start-1-1A-2/1-1A-2/ 1-1A-2/1-1A2-Finish
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Merkteken
1
1 x ronden
2 x ronden
3 x ronden
4 x ronden
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