
 

Datum 16 oktober 2021 

Wedstrijdwater:  Gooimeer 

Startgebied Nabij GM32 binnen een straal van 1 zeemijl 

Klassen Scherp      R&P 

Waarschuwingsein 11.55         12.00 

Voorbereidingsein 11.56         12.01 

1 minuutsein 11.59         12.04 

Startsein 12.00         12.05 

Klassen: 

Er wordt in twee klassen gevaren (SW klasse en R&P klasse) 

Klassenvlag: 

Tijdens de wedstrijd wordt er door de deelnemers geen klassenvlag gevoerd. 

Op het startschip worden tijdens de startprocedure de volgende vlaggen getoond om de start van 
de SW en R&P klasse aan te geven waarschuwingssein: 

SW (gelijktijdig hijsen van zowel de T als de R vlag) 

   

R&P (O ) 

 

Afgelasten: 

Uiterlijk voor 11:00 uur op zaterdag 16 oktober wordt bekeken of de wedstrijd doorgang vindt. 
Dit wordt kenbaar gemaakt door seinen op de wal bij beide verenigingen; een mededeling op de 
website en een bericht in de whatsappgroep. Mochten de omstandigheden op het water reden tot 
afgelasten zijn dan wordt dit na 11:00 uur kenbaar gemaakt op het startschip. 

 
 
 
 



 
Baan: 

Let op er is een nieuwe banenkaartversie V2.0 te downloaden via onderstaande link. 
 
Snert-Baan 10 (wordt niet aangegeven op het startschip) 

 Indien de baan twee of drie keer gevaren dient te worden, dan wordt dit getoond door twee 
respectievelijk drie oranje ballen op het startschip. Na het varen van het aantal aangegeven ronden 
dient er gefinisht te worden tussen de GM32 en oranje vlag op  het finishschip.

 

Zie banenschema zomeravondwedstrijden 2021 versie 2, te downloaden op de website van beide 
verenigingen voor de exacte baan beschrijving. Banen schema Zomeravond wedstrijden 2021. 
Versie 2 

Startgebied 

Nabij GM32 binnen een straal van 1 zeemijl. 

Finishlijn:Tussen de GM32 en het finishschip. Finishen is toegestaan wanneer het finishschip 
een oranje vlag heeft gehesen en wanneer de deelnemer het vereiste aantal ronden heeft afgelegd: 

Afkorten: 

Als de omstandigheden hierom vragen kan de baan worden afgekort door het hijsen van de S 
vlag op het finishschip. Dit kan bij ieder merkteken van de baan. Er wordt tussen het finishschip 
en het betreffende merkteken gefinisht. Het afkorten geldt altijd voor alle klassen. Er worden 
geen klassevlaggen getoond op het finishschip. 



 

Tijdslimieten: 

De finishlijn wordt opgeheven om 16.00 uur. 

Aan en afmelden: 

Voor aanvang van de wedstrijd dient ieder schip zich bij het startschip te melden. Na afloop 
dient ieder schip zich af te melden, hetzij door de wedstrijd reglementair te finishen, dan wel bij 
opgeven door langs het startschip te varen of het startschip telefonisch te benaderen op nummer: 
06 82415513 

Bij voortijdige staking van de wedstrijd dit bekendmaken bij het start/finish schip. Het 
startschip is mobiel bereikbaar is onder telefoonnummer 06 824 15 513, uitsluitend voor 
noodsituaties en afmeldingen. 

Prijsuitreiking en uitslagen: De prijsuitreiking zal gehouden worden om 17.00 uur  in het 
AVOH clubhuis ’t Foksel Energieweg 5 1271 EC Huizen. 

De verenigingen trakteren u aldaar op snert en roggebrood met spek. 

 


