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Lokale wedstrijdbepalingen voor de Combiwedstrijd op 23 juni 2019 

in Herkingen 

   

Deze lokale bepalingen geven aanvullingen en enkele wijzigingen op de wedstrijdbepalingen 

van Delta Combi en Combi Rotterdam. 

DP. Voor overtreding van de volgende wedstrijdbepalingen kan het protestcomité een andere 

straf opleggen dan uitsluiting: 4.3, 11.3, 18, 19 en 27. 

NP. Overtredingen van de volgende wedstrijdbepalingen zijn geen grond voor een protest door 

een boot: 1.8, 4.3, 11.3, 18, 21, 23, 24, 25, 26 en 27. 

2 Het mededelingenbord is naast de ingang van het havenkantoor. 

4.3 Boten mogen pas de haven uitvaren bij het tonen van vlag W met 1 lang geluidssein .  

5.3 Tijdschema van de eerste startserie: 

Baan 1, startschip Santiago voorzien van Maas vlag, wedstrijdleider Sacha Ruijs  

attentiesein10:20 

 waarschuwingssein voorbereidingssein 1 minuutsein Startsein 

Laser 4.7 en 
Radiaal 

10:25 10:26 10:29 10:30 

RS Feva Zo spoedig 
mogelijk na geldige 
start Laser 4.7 en 
Radiaal 

   

Optimist 
Junior en 
Benjamin 

-Zo spoedig 
mogelijk na geldige 
start RS Feva 

   

Finish schip: Stardust voorzien van Maas vlag 

 

Baan 2, startschip Big Blue, voorzien van H2O vlag  wedstrijdleider Paul de Heus 

attentiesein 10:20 

 waarschuwingssein voorbereidingssein 1 minuutsein Startsein 

Splash Blue A 
en B 

10:25 10:26 10:29 10:30 

Optimist groen  zo spoedig 
mogelijk na geldige 
start Splash Blue A 
en B 

   

Finish schip: Wind , voorzien van H20 vlag  
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6 Klassenvlaggen en sprietlinten 

 Klassenvlag (waarschuwingssein) Sprietlint 

Splash Blue A G  

Splash Blue B J  

Optimist Junior D Rood 

Optimist Benjamin B Blauw 

Optimist Groen F Groen 

RS Feva  Q  

Laser 4.7 en radiaal O  

6.2 Optimisten moeten herkenbaar zijn aan een gekleurd lint dat aan de top van de spriet 

wordt gevoerd. 

8 De banen 

8.1 De te zeilen baan wordt beschreven op de aangehechte banenkaart: 

- Baan 1: Laser 4.7 en Radiaal, RS Feva en Optimist Junior en Benjamin -> banenkaart 1 

- Baan 2: Splash Blue A en B en Optimist Groen    -> banenkaart 2 

8.2 Het wedstrijdcomité zal het baansein niet later dan het voorbereidingssein aangeven. 

12.2 Deze bepaling uit de Delta Combi wedstrijdbepalingen vervalt. 

15 Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot van zijn klasse of startgroep 

de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen zonder verhoor.  

16.2 Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 60 minuten nadat de laatste boot in zijn klasse of 

startgroep is gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag of 60 minuten nadat het 

wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer zullen worden gevaren, welke 

van de twee het laatste is. 

17.2 Klassementen 

Voor het klassement van deze wedstrijddag wordt gerekend met een aftrekwedstrijd als er vier 

of meer wedstrijden worden gevaren.  

Voor de optimist wedstrijden wordt een gecombineerd klassement van Delta Combi en Combi 

Rotterdam opgesteld voor de klasse Optimist (Junior en Benjamin), de klasse Optimist Benjamin 

en de klasse Optimist Groen.  

Daarnaast wordt voor de optimist wedstrijden een apart klassement voor de beide Combi’s 

opgesteld conform de eigen klassering van de betreffende Combi; hierbij worden de boten uit 

de andere Combi niet meegerekend.  

Voor de overige klassen wordt een apart klassement onder een van de Combi’s opgesteld.  

Elke zeiler kan maximaal bij een van de twee Combi’s ingeschreven zijn.  

Het afzonderlijke klassementen van de Delta Combi is zonder meer bruikbaar voor het 

jaarklassement van die Combi.  

Het afzonderlijke klassement van de Combi Rotterdam is volgens de daar gebruikelijke 

reglementen bruikbaar voor de jaarserie van die Combi.  
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18 Zolang de boten zich op het water bevinden moeten deelnemers persoonlijke drijfmiddelen 

dragen. Dit geldt ook als vlag Y op de wal niet wordt getoond. 

22 Officiële boten zijn kenbaar aan een witte vlag met RC of aan een De Maas-vlag (baan 1)

.of H2O-vlag (baan 2)  

Rescueboten zijn herkenbaar aan een vlag met “rescue”.  

 

 

 

Organiserende verenigingen:  

 

WSV H2O 

Herkingen Marina, Kaaidijk 29 3249AJ Herkingen 

Zie website Delta Combi – Verenigingen voor locatieoverzicht.  

 

 

 

Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging 'De Maas'  
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Banenkaart 1        23 juni 2019   

Laser 4.7 en Radiaal, RS Feva en Optimist Junior en 

Benjamin 

 
Baan baansein  

Innerloop Bord met vlag K Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 - finish 

Outerloop Bord met vlag E Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 - finish 
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Banenkaart 2       23 juni 2019   

Splash en Optimist Groen 

 
Baan Splash Optimist groen Bovenboei ronden 

1 Start – 1splash - 2- finish Start - 1 - – 2 – finish 1x 

2 Start – 1splash – 2- 
1splash – 2 - finish 

Start – 1-  – 2 – 1-  – 2 - 
finish 

2x 

3 Start – 1splash – 2-   
1splash – 2 –  
1splash – 2 - finish 

Start – 1-  2 – 1- 2 - 
1- 2 - finish 

3x 

 

 


