Ketelhaven Woensdagavond Competitie

zomer 2022

Het principe

•

De wedstrijdbaan kent alleen ‘een startlijn’ en dus géén finishlijn.

•

De wedstrijd eindigt om 21.15 uur. De volgorde van de boten op dat tijdstip is de ranglijst.

•

De starttijd is afhankelijk van de handicap en is te vinden op de startlijst. De langzamere
boten starten eerder.

•

Na afloop geeft u door welk schip op de finishtijd vóór u en na u ligt.

•

De beste 5 van de 8 wedstrijden tellen mee voor de einduitslag, maar u kunt natuurlijk ook
maar 1 of 2 wedstrijdavonden meevaren.

•

Varen zonder bemanning én zonder extra voorzeil geeft een gunstiger handicap.

•

Het starten moet op de seconde nauwkeurig gebeuren. Gebruik van radiozender gestuurd
klokje is dan handig.
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Wedstrijdbepalingen voor de woensdagavond wedstrijden
Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door het gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld ad € 15,- op rekening
NL31 INGB 0004 0556 14 t.n.v. Stichting Jachthaven Ketelmeer o.v.v. Ketelhaven WA competitie en
het verzenden van een email naar woensdagavondcompetitie@gmail.com met de actuele gegevens
van het schip, zie pagina 4.
Wedstrijdwater en wedstrijddata
Het wedstrijdwater is het Ketelmeer met uitzondering van de verboden gebieden.
De wedstrijden worden gehouden op de volgende 8 woensdagavonden: 11 en 25 mei, 8 en 22 juni,
6 en 20 juli, 17 en 31 augustus
Reglement
Bij de wedstrijd gelden de regels van goed zeemanschap en zeilfatsoen, zoals geformuleerd in de
eerste twee delen van het Internationale Zeilwedstrijdreglement 2017 - 2020 van het K.N.W.V.
De deelnemers worden er met nadruk op gewezen:
- dat na zonsondergang, de in het BPR voorgeschreven verlichting moet worden gevoerd.
- dat de beroepsvaart en de pleziervaart in de vaargeul voorrang hebben en niet gehinderd mogen
worden.
- dat de fuiken en verboden gebieden (gele markering) ontzien dienen te worden.
Wijziging wedstrijdbepalingen
Wijzigingen in de wedstrijd bepalingen en mededelingen worden bekend gemaakt via de
competitie-app en op het mededelingenbord van het havenkantoor uiterlijk 18.30 uur op de
woensdagavond waarop deze in werking treden.
Deelname
De wedstrijden worden gehouden als onderlinge wedstrijden voor de ligplaatshouders van Stichting
Jachthaven Ketelhaven.
Aansprakelijkheid
Iedere deelnemer aan de wedstrijden doet dit geheel voor eigen risico, met uitsluiting van iedere
aansprakelijkheid voor de wedstrijdcommissie en/of het bestuur van de Stichting Jachthaven
Ketelmeer.
Veiligheid
Bij een voorspelling van windkracht 6 op het Ketelmeer wordt geen wedstrijd meer gevaren voor de
competitie.
Als tijdens de wedstrijd een windkracht 6 ontstaat op het Ketelmeer gedurende 15 minuten of
meer, dan wordt geen uitslag bepaald. (Deze beslissing wordt genomen door de woensdagavond
commissie of een plaatsvervanger van de commissie)
Zeilmethode
Er wordt volgens de Nijkerkse methode gevaren. Het principe van de Nijkerkse methode is dat
iedereen op een verschillend tijdstip start afhankelijk van zijn handicap. Dus de langzamere boten
starten eerder dan de snellere boten. De starttijden zijn zo gekozen dat iedereen op een bepaald
tijdstip tegelijkertijd behoort te finishen. Degene die op dat tijdstip aan kop ligt is eerste en de
volgende boot is tweede etc.
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Wedstrijdbanen
De te zeilen baan wordt per keer aangegeven.
• Het betreft een eindeloze baan: na de start varen tot de finishtijd
• Er is geen finishlijn. Degene die om 21.15 uur vóóraan ligt, heeft gewonnen
Startlijn
De startlijn bevindt zich, indien niet anders aangegeven, tussen de groene lichtopstand KH en de
groene verlichte ton HZR 17.
Start
Het tijdstip van starten (rond 19.30 uur) wordt aangegeven op het startschema (zie ook onze
website). U dient exact op radiotijd te starten en dus geen tiende seconde eerder.
Finish
De finish vindt om 21.15 uur plaats, zie startschema. U dient na de wedstrijd uw positie door te
geven bij het Havenkantoor. Het is voldoende om het schip vóór u en ná u te noteren om uw
positie in de groep te bepalen. Om dit in een kruisrak zo goed mogelijk te kunnen bepalen moet u
zich vanaf 21.10 uur op maximaal 30 meter bevinden van de rechte lijn tussen de boei waar
vandaan komt en waarnaar u op weg bent.
Bijzondere bepalingen
Te vroeg gestarte schepen worden gediskwalificeerd.
De wedstrijd is op de finishtijd afgelopen. Zo spoedig mogelijk wordt na afloop van de wedstrijd bij
het Ketelbankie de uitslag bekend gemaakt.
Vrachtschepen
Bevindt een schip zich binnen 3 scheepslengtes van een vrachtschip in de te varen baan van dit
vrachtschip én geeft het vrachtschip een geluidsignaal, dan is het schip gediskwalificeerd.
Punten telling
De avondwinnaar krijgt 1 punt, de tweede 2 punten, enz. Degenen die niet mee hebben gevaren
krijgen 3 punten meer dan de laatste op die avond. Aan het einde van de competitie tellen de beste
5 wedstrijden mee voor de einduitslag. Op deze wijze doet iedereen mee in de einduitslag en loont
het om te varen.
Zonder bemanning
Indien zonder bemanning wordt gevaren, start men op het tijdstip aangegeven door de kolom
"zonder bemanning" op het startschema. Wij vragen u om als solozeiler de cijferwimpel nr 1 te
voeren.
Men mag met stuurautomaat varen.
Mededelingen
•
•
•
•

Verzocht wordt het karakter van onderlinge wedstrijden te helpen handhaven, door sportief
te varen en risico's van aanvaring te vermijden.
Door de wedstrijdcommissie maakt een handicaplijst, die alleen geldig is voor de
woensdagavond wedstrijden.
De wedstrijdcommissie past jaarlijks de SW handicaps van schepen aan, die te snel /te
langzaam zijn t.o.v. de overige.
U wordt verzocht de uitgereikte Ketelhavenwimpel tijdens de wedstrijd in de achterstag te
voeren en het wedstrijdnummer zichtbaar op te hangen.
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Opgave
Stuur onderstaande informatie aan het mailadres van de wedstrijdcommissie:
woensdagavondcompetitie@gmail.com Daarna ontvangt u meer informatie.

Naam:
Scheepsnaam:
Type schip:
Diepgang:
Is de boot ORC gemeten? Zo ja, wat is de GPH:
Gebruik speciaal voorzeil (zoals gennaker/spi/code 0): ja / nee *
Schroef: vast (2- of 3-blads schroef of vergelijkbaar) / beweegbaar *
Ophaalbare buitenboordmotor: ja / nee*
Mobiel nummer voor de wedstrijd app:
Mailadres:
€ 15,- overgemaakt?: ja / nee
*doorhalen wat niet van toepassing is

Startschema en wedstrijdbaan
Worden kenbaar gemaakt op de website (www.jachthavenketelmeer > haveninfo >
woensdagavond competitie) en in het informatiebord in de haven.
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