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WEDSTRIJDBEPALINGEN (Versie 1.0 2012)
1

REGELS
A. Zeiltrajecten
1.1 De wedstrijd is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen.(RvW)
1.2 Alle deelnemende boten dienen te voldoen aan de vereisten van ORC Special Regulations
Categorie 4. VHF (marifoon) radio’s en een goedgekeurde Radarreflector zijn verplicht.
1.3 Van zonsondergang tot zonsopgang en daar waar motorgebruik is toegestaan is deel 2 van de
RvW niet van toepassing. Dan gelden, al naar gelang het vaargebied, de voorrangsregels van het
Binnenvaart Politiereglement of de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op
Zee.
1.4 De bemanning mag, met inbegrip van de schipper, uit ten hoogste 5 en uit ten minste 3 personen
bestaan. Wisseling van bemanning is niet toegestaan.
1.5 De schipper is tijdens de race verantwoordelijk voor het gedrag van zijn bemanning.
1.6 Het gebruik van automatische, mechanische en windgedreven zelfstuurinrichtingen is NIET
toegestaan. Als ankeren noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, dan mag dit alleen op een veilige
plaats aan de rand van of buiten de vaargeul, zodat de overige scheepvaart niet wordt gehinderd.
1.7 Voor het track- and tracé systeem op boot, fietser of loper zie Appendix D.
1.8 Bij de registratie is een logboek verstrekt. Dit logboek moet tijdens de hele Schuttevaerrace worden
bijgehouden en bij aankomst in Stavoren binnen de protesttijdlimiet worden ingeleverd op het
wedstrijdbureau. Wanneer de wedstrijd wordt afgebroken, dan moet dit logboek binnen één uur na
aankomst in de betreffende haven worden ingeleverd bij het wedstrijdcomité.
1.9 Het te laat of onvolledig ingevuld inleveren van het logboek, krijgt een deelnemer als score een
DNF voor het laatste zeiltraject.
B. Loop- en Fietstrajecten
1.10 De loop- en fietstrajecten zijn onderworpen aan de regels zoals vermeld in WB 11.
1.11 Wanneer een fiets- of looptraject niet wordt volbracht, dan wordt de starttijd van het opvolgende
zeiltraject bepaald door het wedstrijdcomité ter plaatse.
1.12 Lopers en fietsers dienen reflecterende kleren te dragen en van goed functionerende verlichting te
zijn voorzien.

2
MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS, PALAVER
2.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, geplaatst
bij controlepost van ieder traject.
2.2 De start vindt plaats vanuit Skippers Inn , Marina Stavoren Binnenhaven, Middelweg 15 en de
finish is in “de Potvis”, Suderstrand 32, 8715 HP Stavoren op de buitenhaven.
De schippers zijn verplicht zich daar te melden en dienen een presentielijst te tekenen.
2.3 Het wedstrijdpakket kan vanaf 16.00 uur worden verkregen bij de inschrijving, gevestigd in de
Potvis, Marine Buitenhaven, Suderstrand 32, 8715 HP Stavoren. Informatie sluit om 18.00 uur. In
uitzonderlijke gevallen en in overleg met de wedstrijdleiding, na afloop van het Palaver in de
Potvis. Dit pakket zal in elk geval bestaan uit logboek, wedstrijdnummers, borst- en/of rugnummer,
deelnemerslijst, routekaarten fiets- en looptrajecten en eventuele laatste wijzigingen van het
zeiltraject.
3
WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
3.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór het palaver en
tijdens het palaver mondeling worden medegedeeld.
4
SEINEN OP DE WAL
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond op de vlaggenmast van de Ms “ Prinses Maxima ” .
4.2 Wanneer de vlag OW- vlag wordt getoond, zal de nieuwe starttijd voor het eerste traject worden
aangegeven op het officiële mededelingenbord op de Ms “ Prinses Maxima ” na het tonen van vlag
L . Dit palaver is voor één deelnemer per deelnemend jacht toegankelijk.

5
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
5.1 De Schuttevaerrace wordt verzeild in 4 groepen t.w. Klasse 1en 3,Klasse 2 en 4.
Voor de ongeregistreerde schepen geld dat de Organisatie van de Schuttevaerrace een verdeling
zal maken in 3 en 4. Voor de eerder genoemde klassen zijn alle trajecten genoemd in WB 5.2 met
uitzondering van traject 4 (zeilen Texel - Vlieland) gelijk.
5.2 De serie omvat 7 zeiltrajecten, 2 looptrajecten en 2 fietstrajecten. Alle trajecten moeten
aaneensluitend worden afgelegd.
1e Traject: Zeilen Stavoren - Kornwerderzand
2e Traject: Zeilen Kornwerderzand – Texel
3e Traject: Fietsen Texel
4e Traject: Zeilen Texel - Vlieland (Klasse 1 en 3 via de Boontjes , klasse 2 en 4 via de
Paardenhoek)
5e Traject: Hardlopen Vlieland
6e Traject: Zeilen Vlieland – Harlingen
7e Traject: Fietsen Harlingen
8e Traject: Zeilen Harlingen Terschelling
9e Traject: Hardlopen Terschelling
10e Traject: Zeilen Terschelling – Kornwerderzand
11e Traject: Zeilen Kornwerderzand – Stavoren
5.3 De starttijd van het eerste traject is op 7 juni 2012 om 8:00 uur.
RESERVE

7

KLASSEVLAGGEN

KLASSE

KLASSENVLAG

KLASSE 1

VLAG U

KLASSE 2

VLAG R

KLASSE 3 EN 4

VLAG O

8
WEDSTRIJDGEBIED
8.1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het IJsselmeer ten noorden van de breedtegraad
52°52,0’N en de Waddenzee.
9
9.1
9.2
9.3

DE BANEN
De te zeilen banen, de te lopen en te fietsen trajecten zijn aangegeven op Appendix A.
Rakken van de banen zullen na het startsein niet worden veranderd. Dit wijzigt RvW 33
Als door weersomstandigheden zou blijken dat bij te lange zeiltijd Stavoren-Kornwerderzand, het
zeilen van het traject Kornwerderzand- Texel niet tijdig kan worden afgelegd, kan het
wedstrijdcomité beslissen, dat het zeiltraject Stavoren-Kornwerderzand vervalt. Het traject
Stavoren-Komwerderzand wordt dan op de motor gevaren. Dit zal kenbaar worden gemaakt als
volgt:
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Op de wal in Stavoren door een mededeling gedurende de laatste minuut vóór het
startsein.
Op het water na het startsein door het aanroepen vanaf een commissieschip met L-vlag,
alsmede door berichten via marifoonkanaal 13 en /of SMS. Als het traject StavorenKornwerderzand vervalt, dan geldt als starttijd van de wedstrijd het verlaten van het
sluizencomplex Kornwerderzand.
Deelnemers die er niet in slagen binnen één uur, na de eerst binnenkomende
deelnemer, het sluizencomplex van Kornwerderzand te bereiken, kunnen door de
wedstrijdleiding worden gevraagd zich zo snel mogelijk te melden bij het
sluizencomplex. Hierbij is de deelnemer verplicht de motor te gebruiken. Als gezeilde
tijd wordt voor deze deelnemers genoteerd de gezeilde tijd van de laatste onder zeil
binnengekomen deelnemer vermeerderd met 30 minuten.

11 FIETS- EN LOOPTRAJECTEN
11.1 De routekaarten voor het fietsen en het lopen staan vermeld in Appendix B en kunnen vooraf zijn
toegezonden.
11.2 Atleten kunnen bij aanvang van de trajecten worden gecontroleerd op de volledigheid van hun
uitrusting. Het in orde brengen van de in gebreke zijnde uitrusting zal worden beschouwd als fietsof looptijd. ( Zie Appendix C )
11.3 Deelnemers aan de fietstrajecten zijn verplicht gebruik te maken van de racefiets welke bij de start
in Stavoren aan boord is. Deze fiets moet gedurende alle zeiltrajecten aan boord blijven.
11.4 Fietsers en lopers worden beschouwd als zijnde “normale” verkeersdeelnemers. Deze moeten zich
houden aan de verkeersregels zoals het voeren van verlichting en het gebruiken van
voorgeschreven weggedeelten (fiets- en wandelpaden).
11.5 Het voorzien van reflecterende strepen op de bovenkleding op rug en borst in het donker is
verplicht. Het dragen van een fietshelm tijdens de fietstrajecten is verplicht. Tevens dient men een
deugdelijke verlichting te voeren.
11.6 Zowel voor het fietsen als het lopen is stayeren verboden. Een onderlinge afstand van minimaal 25
meter dient te worden aangehouden, behalve bij een inhaalmanoeuvre. Hulp van buiten af, tijdens
lopen en fietsen, is niet toegestaan.
11.7 Het zichtbaar dragen van de verstrekte borst en rugnummers, corresponderend met het
wedstrijdnummer van de boot, is verplicht.
11.8 Tijdens het fietsen en lopen moeten de deelnemers het track- and tracé systeem bij zich dragen
zodat ook zij zichtbaar zijn voor de organisatie.
11.9 Op Vlieland moeten de lopers, volgens de gemeentelijke voorschriften, aan de rechterkant van de
weg lopen.
10.10 Als beide fietstrajecten niet door één en dezelfde persoon worden afgelegd, moet dit in het
logboek worden gemeld.
10.11 Als beide looptrajecten niet door één en dezelfde persoon worden afgelegd, moet dit in het
logboek worden gemeld.
10.12 Zonder toestemming van de Organisatie mag er niet gewisseld worden van loper en fietser.
In het klassement lopen of fietsen zal de naam van één atleet worden opgenomen.
12 DE START
12.1 Het eerste traject van de wedstrijd zal als volgt worden gestart (wijziging van RvW 26):
om 8:00 uur zal het startsein worden gegeven op het terrein van vanuit Skips Maritiem Marina te
Stavoren, Middelweg 15. Alle klassen starten tegelijkertijd. De “startlijn” zal bestaan uit een lijn die
tussen twee palen is gespannen. Alle deelnemers (schipper, bemanning en atleten, m.u.v. de
wachtsman) moeten zich voor dit startsein achter deze lijn bevinden. De plaats van de startlijn zal
op het mededelingenbord en tijdens het palaver bekend worden gemaakt. Het startsein bestaat uit
een signaal.
12.2 Alle bemanningsleden met uitzondering van de “wachtsman” die aan boord blijft moeten zich, als
groep per schip, op 7 juni 2012 om 07:30 uur melden bij Skips Maritiem, Marina te Stavoren. Deze
wachtsman blijft na het startsein aan boord wachten op zijn bemanning.
12.3 Zeilen mogen pas worden gehesen wanneer alle bemanningsleden aan boord zijn.
12.4 De aanvangspunten en beëindigingpunten van de trajecten worden beschreven in Appendix A.
12.5 De aanvangspunten en beëindigingpunten van de gezeilde tijd staan aangegeven in Appendix A
13

RESERVE

14 DE FINISH
14.1 De finishtijden en finishpunten of finishlijnen zijn beschreven in Appendix A.
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10 MERKTEKENS
10.1 De merktekens van de baan zijn beschreven in Appendix A
10.2 De merktekens van de start- en finishlijnen/locaties zijn beschreven in Appendix A

15 STRAFSYSTEEM
15.1 Voor de zeiltrajecten is de scorestraf RvW 44.3 van toepassing.
15.2 Een boot die een straf heeft genomen op grond van RvW 31 of 44.1 moet dit vermelden in zijn
logboek. Deze vermelding moet bestaan uit:
 Een omschrijving van het incident,
 De tijd en de plaats waarop het plaats vond.
 De namen/nummers van alle betrokken boten en eventuele getuigen.
16 TIJDSLIMIETEN
16.1 Boten die niet finishen binnen de tijd genoemd in onderstaande tabel nadat de eerste boot de baan
heeft gevaren en is gefinished, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35 en A4.
Traject
Stavoren - Kornwerderzand
Kornwerderzand – Texel
Texel – Vlieland
Vlieland – Harlingen
Harlingen – Terschelling
Terschelling – Kornwerderzand
Kornwerderzand – Stavoren

Tijdslimiet
1 uur, zie ook WB 9.3
4 uur
8 uur
12 uur
16 uur
20 uur
Zie WB 16.2

16.2 De finish in Stavoren sluit zaterdag 28 mei 2011 om 15:00 uur. Elke boot die na dit tijdstip finisht,
zal de score DNF krijgen.

18 SCOREN
18.1 Alle trajecten (loop -, fiets- en zeiltrajecten) worden omgezet naar het Lage Puntensysteem
18.2 Vier zeiltrajecten, 1 hardlooptraject en 1 fietstraject moeten zijn voltooid om het evenement geldig
te maken.
18.3 In afwijking van RvW A2 zal de seriescore de optelsom zijn van alle wedstrijdscores zonder aftrek
van de slechtste score.
18.4 Op de loop- en fietstrajecten wordt voor de vrouwelijke atleten een compensatie toegepast van
11%.
18.5 De atleten die ouder zijn dan 40 jaar krijgen een extra bonus van 2% voor het fiets en loop traject.
45 jaar 4%, 50 jaar 6 % en 55 jaar 8%, enz.
19 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
19.1 Van zonsondergang tot zonsopkomst is het dragen van een reddingsvest door ieder bemanningslid
verplicht en het dragen van een reddingsvest overdag boven windkracht 5.
19.2 In aanvulling van RvW Wedstrijdseinen vlag “Y” kan het wedstrijdcomité het dragen van een
reddingsvest verplicht stellen door dit om te roepen via de VHF en/of door het verzenden van een
SMS bericht. Het deelnemende jacht dient SMS berichten te beantwoorden door te bellen.
19.3 Een boot die zich terugtrekt uit een traject of uit de serie moet het wedstrijdcomité hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 06-12 55 66 13 of 06-50 54 32 55
19.4 Als een deelnemer zich niet afmeld komen alle behaalde resultaten vervallen.
19.5 Tijdens de fietstrajecten zijn, voor de atleten, het dragen van een fietshelm en reflecterende
strepen op de kleding verplicht.
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17 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
17.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar op het wedstrijdkantoor in Stavoren. Protesten moeten hier
binnen de protesttijdlimiet worden ingeleverd.
17.2 De protesttijdlimiet voor iedere individuele boot is 1 uur nadat de boot in Stavoren is gefinished.
17.3 Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet van het
protesterende jacht om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of
zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de jurykamer, gesitueerd in “de Potvis”
op het terrein van de buitenhaven van de Marine Stavoren.
17.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden getoond
om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b).
17.5 Overtreding van de bepalingen 2.2, 11.3, 11.5, 12.2, 19.3, 23.3, 27.2 en 30 zullen geen grond voor
een protest zijn door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a) Straffen voor deze overtredingen en een
overtreding van bepaling 31.2 kunnen lager zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist.
17.6 Een verzoek om heropening of om een schriftelijke uitspraak moet worden ingediend niet later dan
30 minuten nadat de partij die hierom vraagt op de hoogte was gebracht van de beslissing. Dit
wijzigt regels RvW 65.2 en 66.

20 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING
20.1 Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het wedstrijdcomité. Alle deelnemers moeten in Stavoren aan boord zijn.
20.2 Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij goedgekeurd
door het wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging moeten schriftelijk worden gedaan aan het
comité bij de eerste redelijke gelegenheid.
21 UITRUSTING- EN METINGCONTROLES
21.1 Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de
klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een meter van het
wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te
gaan.
22 OFFICIËLE BOTEN
22.1 Officiële boten zullen kenbaar zijn aan de Schuttevaerrace vlag.
23 HULPSCHEPEN EN HULP VAN BUITEN
23.1 Hulpschepen zijn tijdens dit evenement niet toegestaan.
23.2 Tussen de finish van een zeiltraject en de start van het volgende zeiltraject blijven RvW 41 en 47.2
onverminderd van kracht. Regel 47.2 is niet van toepassing op het bemanningslid dat het fiets- of
looptraject moet afleggen.
23.3 Tijdens de fiets- en looptrajecten mogen de overige bemanningsleden slechts van boord gaan om
hun deelnemende fietser of loper aan te moedigen. Andere bezigheden (bv. Boodschappen doen,
nuttigen van maaltijden en het in ontvangst nemen van goederen/ foerage -zeilen) zijn niet
toegestaan. Tenminste één bemanningslid moet te allen tijde aan boord blijven. Dit is een wijziging
van Aankondiging 6.5.
24 BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
24.1 Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het
wedstrijdcomité.
25 DUIKUITRUSTING EN KUNSTSTOF BADEN
25.1 Onderwater- ademhalingsapparatuur en kunststof baden of een equivalent daarvan mogen niet
worden gebruikt nabij kielboten tussen het startsein van het eerste traject en het einde van de
wedstrijdserie.
26 RADIOCOMMUNICATIE
26.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten
ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Een uitzondering wordt gemaakt voor het
gebruik van mobiele telefoons. De uitzondering is beschreven in WB 26.2
26.2 Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt voor het ontvangen van berichten van het
wedstrijdcomité en het zenden van berichten naar het wedstrijdcomité, evenals het opvragen van
weerberichten en het versturen van teksten en foto’s naar Geosailing.

Line Honours Trophy
Zeilen Klasse 1
Overall prijs Klasse 1
Zeilen Klasse 2
Overall prijs Klasse 2
Zeilen Klasse 3
Zeilen Klasse 4
Prijs looptrajecten
Prijs fietstrajecten
Overall winnaar

Nader te bepalen prijs.
1e, 2e en 3e prijs
1e, 2e en 3e prijs
1e, 2e en 3e prijs
1e, 2e en 3e prijs
1e en 2e prijs
1e en 2e prijs
1e, 2e en 3e prijs
1e, 2e en 3e prijs
De Henk Gemser wissel..

27.2 Deelnemers in de vrije klasse dingen niet mee naar Overall winnaar Schuttevaerrace 2012.
27.3 Het streven is om op zaterdag 9 juni om 16:00 uur in de Potvis de prijsuitreiking plaats te laten
vinden.
28 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
28.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risicodeel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of door, gedurende of
na de wedstrijdserie.
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27 PRIJZEN
27.1 Prijzen zullen worden gegeven als volgt:

29 VERZEKERING
29.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van Euro 1200.000 per evenement of het equivalent daarvan.
OVERIGE BEPALINGEN
30 LOGBOEK
30.1 Het logboek dat bij registratie is uitgereikt moet na het beëindigen van de race binnen de tijd zoals
genoemd in WB 1.8 worden ingeleverd. Het logboek moet minimaal aan de onderstaande eisen
voldoen:
 Alle tijden in van het begin en het einde van het traject moeten worden vermeld in uren,
minuten, seconden Nederlandse zomertijd.
 Alle tijden van het begin en het einde van de zeiltijd moeten worden vermeld in uren,
minuten, seconden Nederlandse zomertijd.
 Het nummer van de ligplaats na afloop van de race moet worden vermeld.
 Het telefoonnummer waarop het wedstrijdcomité in contact kan komen met de deelnemende
boot moet worden vermeld.
 Alle tijden van het passeren van de punten waarop de motor mag worden gestart en moet
worden gestopt moeten worden vermeld.
 Alle namen van de bemanningsleden moeten worden vermeld.
 Het logboek moet worden ondertekend door ALLE bemanningsleden.
 Het logboek moet binnen èèn uur na aankomst in de haven van Stavoren worden
ingeleverd.
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31 MOTORGEBRUIK EN ANKEREN
31.1 De motor mag uitsluitend worden gebruikt op de plaatsen genoemd in deze wedstrijdbepalingen
(zie appendix A).
31.2 Het gebruik van de motor buiten de plaatsen genoemd in WB 31.1 moet in het logboek worden
gemeld. Het protestcomité zal aan de hand van de aard en duur van het motorgebruik een sanctie
toepassen.
31.3 In aanvulling op de RvW mogen boten wanneer zij voor anker gaan tijdens de wedstrijd dit alleen
maar doen buiten of op de rand van de door de betonning aangegeven vaarwaters en bovendien in
overeenstemming met de eventuele locale bepalingen en zonder de overige scheepvaart te
hinderen.
31.4 Per 12 januari 2012 is er een verordening van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een
nieuwe verordening van kracht. (nummer DNN 2012/161)
Verkeersdeelnemers op de scheepvaartweg ‘ de Slenk ‘ zoals aangegeven in de hydrografische
zeekaart serie 1811.5 detailkaart D dienen;
1e De motor standby te houden voor schepen met een motor;
2e Niet de koers te kruisen bij nadering van de veerboot;
3e Hun marifoon uit te luisteren op VHF kanaal 2(VTS Terschelling) voor schepen uitgerust met
een marifoon.

Appendix A Baanbeschrijvingen
Traject 1:







B:



Lopen vanaf de start naar de wachtende schepen in de oude haven
Na het startsein op het terrein van de Marina te Stavoren lopen alle bemanningsleden (met
uitzondering van de “wachtsman” aan boord van ieder deelnemend jacht naar de oude haven in
Stavoren.
De route (ca 2 km) die gevolgd moet worden is:
o Start = aanvang zeiltijd en aanvang traject 1
o Middelweg
o Zuiderweg
o Stadsfenne
o Schans
o Hellingspad
o Noord
o Oude Haven
De “wachtsman” mag in afwachting van de aankomst van de bemanningsleden de motor vooraf
starten.
Zeilen mogen pas worden gehesen wanneer alle bemanningsleden aan boord zijn.(Art 12.3 WR)

Varen vanaf de Oude Haven naar Kornwerderzand
De deelnemende boten mogen onder gebruikmaking van de motor de oude haven verlaten.
De motor moet worden gestopt en uitgezet nadat de boot de denkbeeldige lijn tussen het rode en
groene havenlicht is gepasseerd (zie tekening)
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A:

Zeiltraject Stavoren – Kornwerderzand ca 11 NM









Deelnemers moeten de volgende vaarroute volgen:
o Vertrek oude haven van Stavoren
o Havenhoofd Buitenhaven Stavoren
o Een rode cilindervormige boei welke zich op ca 200 meter ten westen van het
havenhoofd van de buitenhaven van Stavoren bevindt. Deze boei moet aan stuurboord
worden gehouden.
o Havenhoofd binnenhaven van het sluizencomplex Kornwerderzand
o Een van de 2 sluiskolken van de Lorentzsluizen.
o Doorvaart van de 2 beweegbare bruggen in de rijksweg ten noorden van de
Lorentzsluizen.
Aankomend in Kornwerderzand mag de motor worden gestart en gebruikt wanneer de steven
van de boot de denkbeeldige lijn tussen het rode en het groene havenlicht passeert (zie tekening)
De zeiltijd eindigt wanneer de steven van de deelnemende boot de denkbeeldige lijn tussen de
boeien VF1 en VF2-MA1 van de vaargeul passeren. (niet meer tussen de havenhoofden)

De boot moet zich stipt houden aan de aanwijzingen van het sluispersoneel en het
sluizencomplex zo snel mogelijk passeren.
Na het schutten mag niet worden gewacht tussen de sluis en de brug.
Zeilen mogen pas worden gehesen nadat de boot de brug is gepasseerd.
Het traject eindigt met het passeren van de twee bruggen tussen de voorhaven en de
buitenhaven

Traject 2:



Zeiltraject Kornwerderzand – Texel ca 20 NM

Het traject vangt aan na het passeren van de twee bruggen tussen de Voorhaven en de
Buitenhaven.
Na het passeren van de brug mogen de zeilen worden gehesen en moeten de deelnemende
boten zonder oponthoud doorvaren naar de havenuitgang van de Buitenhaven.
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Deelnemers moeten de volgende vaarroute volgen:
o Na de doorvaart van de twee beweegbare bruggen in de rijksweg ten noorden van
het sluizencomplex van de Lorentzsluizen.
o Havenhoofd Buitenhaven Kornwerderzand.
o Vaarwegmarkering KZ1, deze moet aan bakboord worden gehouden.
o Boontjes vanaf vaarwegmarkering BO7 welke aan bakboord moet worden gehouden
o Doove Balg van D24 en D25 tot aan D1 en D2
o Texelstroom van T33 en T30 tot aan T14-OS1 en T19-B2
o de havenmarkeringen van Oudeschild OS2 en OS3. Merkteken OS2 moet aan
bakboord en OS3 moet aan stuurboord worden gehouden.
o Havenhoofd Oudeschild
o Afmeren in de Waddenhaven van Oudeschild voor het jachthavengebouw.
Tijdens het varen door bovengenoemde wateren dienen de bebakeningtonnen (verlicht en
onverlicht) aan de vaarwaterzijde te worden gepasseerd.
Na het doorvaren van de denkbeeldige lijn die gevormd wordt door de vaarwegmarkeringen
OS2 en OS3 mag de motor worden gestart en gebruikt.
De zeiltijd stopt wanneer de steven van het jacht de denkbeeldige lijn tussen het rode en het
groene havenlicht passeert.
De maximale snelheid in de haven van Oudeschild is 6 km/uur!!!
Na het invaren van de haven moet door worden gevaren naar het havengebouw van de
Waddenhaven (zie tekening), alwaar de fietser binnen 15 minuten aan het fietstraject moet
beginnen. Wanneer deze 15 minuten wordt overschreden, dan wordt de extra tijd bijgeteld bij
de gezeilde tijd van traject 2.
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De zeiltijd vangt aan wanneer de steven van het deelnemende jacht de denkbeeldige lijn tussen
het rode en het groene havenlicht doorvaart. De motor moet op datzelfde punt worden gestopt en
uitgezet.



Het traject eindigt bij de melding van de fietser voor de aanvang van het fietstraject (traject 3)
bij de controlepost.

Traject 3:









Het traject vangt aan bij de melding van de fietser bij de controlepost.
Na het afmeren van de deelnemende boot gaat de fietser met fiets van boord, voorzien van de
juist geplaatste borst- en rugnummers en meld zich bij de controlepost waar hij/zij de nummers
en zijn/haar geslacht laat noteren.
Hierna vangt de fietstijd aan en moet het parcours als omschreven in appendix B.1 het
voorgeschreven aantal malen worden afgelegd.
Tijdens het fietstraject is de overige bemanning gebonden aan WB 23.3.
Na elke ronde moet de fietser zich melden, door het roepen van het wedstrijdnummer bij de
controlepost, om zijn/haar rondetijd c.q. eindtijd te laten noteren.
Het traject eindigt bij de laatste melding van de fietser bij de controlepost.
Uitvaren Texel, tussen einde fietstijd en het doorvaren van de lijn van het havenhoofd zit weer
15 minuten. Begin zeiltijd denkbeeldige lijn die gevormd wordt door het rode en het groene
havenlicht. Tijdsopname weer bij het havenhoofd door de wedstrijd organisatie. Deze tijd moet
de zelfde zijn als in het Logboek van de deelnemers.

Traject 4:







Fietstraject Texel ca. 60 km (zie Appendix C)

Zeiltraject Texel – Vlieland

Nadat de fietser van traject 3 zich voor de laatste maal heeft gemeld bij de controlepost vangt
Traject 4 aan.
Na de laatste melding bij de controlepost van traject 3 gaat de fietser met fiets aan boord van
de deelnemende boot.
Vanaf de genoteerde finishtijd van traject 3 moet de deelnemende boot binnen 15 minuten de
denkbeeldige lijn gevormd door het rode en groene licht van de havenhoofden doorvaren.
De te zeilen tijd begint op het moment dat de steven van de deelnemende boot over de
denkbeeldige lijn gevormd door het rode en het groene havenlicht van de haven van
Oudeschild doorvaart.

Deelnemende boten moeten de volgende vaarroute volgen:

Klasse 1 en 3 ca 43 NM (via de Boontjes)
o
o
o
o
o
o
o
o

Afmeersteiger havengebouw Waddenhaven Oudeschild
Havenhoofden haven Oudeschild
Tussen de havenmarkeringen van Oudeschild OS2 en OS3 door.
Texelstroom vanaf T14-OS1 en T19-B2 tot aan T24 en T27 en T28-So1 en T31.
Doove Balg vanaf D1 en D2 tot aan D24 en D25
Boontjes vanaf BO1 en BO2-VVG1 tot aan BO39 en P9-BO44 (P9-BO44 bakboord
houden)
Vaargeul langs Pollendam vanaf P9-BO44 en P26 tot aan gele ton zuid van P1 en
P2.
Blauwe Slenk en Pannengat van gele ton zuid van BS23 en BS24 tot aan BS 1A en
BS2A IN 1 en BS2 (BS1-IN2 mag aan beide kanten gepasseerd worden)
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o
o
o
o
o
o

Vliestroom en Vlieree vanaf VL9 en VL8 – MW1 tot aan VL1 en VL2
De ZS 13 aan BB en naar de VS6 en de VS3
Let op uw diepgang bij het varen van ZS 13 en de VS 6.
Vliesloot vanaf VS6 en VS 3 tot aan VS 7 en VS10.
Havenhoofd haven Vlieland- VS14
Afmeren in haven Vlieland

Klasse 2 en 4 ca 31 NM (via de Paardenhoek)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o




Afmeersteiger havengebouw Waddenhaven Oudeschild
Havenhoofden haven Oudeschild
Tussen de havenmarkeringen van Oudeschild OS2 en OS3 door.
Texelstroom vanaf T14-OS1 en T19-B2 tot aan T24 en T27.
Scheurrak tot voorbij de Paardenhoek vanaf SO2 en T28-SO1 tot aan SO55 en
IN17-SO56
Inschot vanaf IN15- IN16 tot aan IN1 en BS2 (BS1-IN2 mag aan beide kanten
gepasseerd worden)
Vliestroom en Vlieree vanaf VL9 en VL8 – MW1 tot aan VL1 en VL2
De ZS 13 aan BB en naar de VS6 en de VS3
Let op uw diepgang bij het varen van ZS 13 en de VS 6.
Vliesloot vanaf VS6 en VS 3 tot aan VS 7 en VS10.
Havenhoofd haven Vlieland- VS 14
Afmeren in haven Vlieland

Tijdens het varen door bovengenoemde wateren dienen de bebakeningtonnen (verlicht en
onverlicht) aan de vaarwaterzijde te worden gepasseerd.
Als vaarwegmarkeringen nabij de vaargeul langs de Pollendam worden de markeringen BS23,
P1, P1A, P3, P5 en P7 niet beschouwd als vaarwegmarkeringen. In plaats van deze
markeringen gelden de gele recreatievaart tonnen ten zuiden van voornoemde
vaarwegmarkeringen.

Alle groepen
 De zeiltijd stopt wanneer de steven van het jacht de denkbeeldige lijn tussen het groene
havenlicht en vaarwegmarkering VS14 passeert.
 Bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het groene havenlicht en vaarwegmarkering
VS14 mag de motor worden gestart en gebruikt.

Start en Finish
looptraject

Motor aan
Einde zeiltijd



Het traject eindigt bij de melding van de loper voor de aanvang van het looptraject (traject 5) bij
de controlepost.



Einde zeiltijd Vlieland, de zeiltijd stopt wanneer de steven van het jacht de denkbeeldige lijn
tussen het groene havenlicht en vaarwegmarkering VS14 passeert. De loper moet op de L
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Aanlandingspunt

steiger (links) worden afgezet en naar de “Coupure” lopen. De tijdopname is bij de keet die staat
bij de “ Coupure” waar de tijd ook weer stopt. Van zeiltraject 4 gaat 5 min af in de berekeningen.

Traject 5:










Het traject vangt aan bij de melding van de loper bij de controlepost bij de “ Coupure”.
Na het afmeren van de deelnemende boot gaat de loper van boord, voorzien van de juist
geplaatste borst- en rugnummers en meld zich bij de controlepost waar hij/zij de nummers en
zijn/haar geslacht laat noteren.
Hierna vangt de looptijd aan en moet het parcours als omschreven in appendix B.2 worden
afgelegd.
Tijdens het looptraject is de overige bemanning gebonden aan WB 23.3.
Op het keerpunt van het traject moet de loper zich melden, door het roepen van het
wedstrijdnummer bij de controlepost aldaar om zijn tussentijd/doorkomst te laten noteren.
Aan het einde van het looptraject moet de loper zich melden bij de controlepost om zijn eindtijd
te laten noteren.
Het looptraject eindigt bij de laatste melding van de loper bij de controlepost (Coupure).
Hier heeft de loper 5 minuten om terug te keren. Begin zeiltijd weer tussen de havenlichten
(motor uit)

Traject 6:






Looptraject Vlieland ca.18 km.

Zeiltraject Vlieland – Harlingen ca. 19 NM

Nadat de loper van traject 5 zich heeft gemeld bij de controlepost aan het einde van het
looptraject vangt Traject 6 aan.
Na de laatste melding bij de controlepost van traject 5 gaat de loper aan boord van de
deelnemende boot.
Wanneer de steven van de deelnemende boot over de denkbeeldige lijn gevormd door het
rode en groene havenlicht van de haven van Vlieland vaart moet de motor worden gestopt en
uitgezet.
De te zeilen tijd begint op het moment dat de steven van de deelnemende boot over de
denkbeeldige lijn gevormd door het rode en het groene havenlicht van de haven van Vlieland
doorvaart.

Aanlandingspunt

Motor uit
Begin zeiltijd



Deelnemende boten moeten de volgende vaarroute volgen:
o Vertrek in de haven van Vlieland.
o Havenhoofden haven Vlieland
o Vliesloot vanaf VS14 en VS7 tot aan VS3 en VS6
o Let op uw diepgang bij het varen van VS6 naar ZS 13.
o De ZS 13 aan SB houden en dan naar de VL1-VL2.
o Vlieree en Vliestroom vanaf VL1 en VL2 tot aan VL9 en VL8-MW1
o Pannengat en Blauwe Slenk vanaf BS1-IN2 en BS2 tot aan gele ton zuid van BS23
en BS24
o Vaargeul langs Pollendam vanaf gele ton zuid van P1 en P2 tot aan P9-BO44 en
P26
o Havenhoofden Voorhaven Harlingen.
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Start en Finish
looptraject

o

Nieuwe Willemshaven Harlingen (steiger Politieboot \ Douane).

Aanlandplaats









Tijdens het varen door
bovengenoemde wateren dienen de bebakeningtonnen (verlicht en onverlicht) aan de
vaarwaterzijde te worden gepasseerd.
Als vaarwegmarkeringen nabij de vaargeul langs de Pollendam worden de markeringen BS23,
P1, P1A, P3, P5 en P7 niet beschouwd als vaarwegmarkeringen. In plaats van deze
markeringen gelden de gele recreatievaart tonnen ten zuiden van voornoemde
vaarwegmarkeringen.
De zeiltijd stopt wanneer de steven van het jacht de denkbeeldige lijn tussen het buitenste
rode en het groene havenlicht van de Voorhaven van Harlingen passeert.
Bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het buitenste rode havenlicht en het groene
havenlicht van de Voorhaven van Harlingen mag de motor worden gestart en gebruikt.
Het traject eindigt bij de melding van de fietser met zijn fiets voor de aanvang van het
fietstraject (traject 7) bij de controlepost bij de Brandweerkazerne.
Harlingen, bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het buitenste rode havenlicht en
het groene havenlicht van de voorhaven van de Nieuwe Willemshaven. Ook hier weer 10 min.
voor het afzetten van de deelnemer tot de start van het fietstraject, en omgekeerd, einde
fietstraject begin zeiltijd 10 minuten. Van zeiltraject 6 gaat 15 min af in de berekeningen.

Traject 7:











Fietstraject Harlingen ca. 69 km. (zie Appendix C)

Het traject vangt aan bij de melding van de fietser bij de controlepost.
Na het afmeren van de deelnemende boot gaat de fietser met fiets van boord, voorzien van de
juist geplaatste borst- en rugnummers en meld zich bij de controlepost waar hij/zij de nummers
en zijn/haar geslacht laat noteren.
Hierna vangt de fietstijd aan en moet het parcours als omschreven in appendix B.3 het
voorgeschreven aantal malen worden afgelegd.
Het keerpunt in Harlingen is bij de Brandweerkazerne en op de Afstuitdijk 1250 meter voor
Kornwerderzand, rechts over het parkeerterrein te fietsen, nummer roepen en daarna weer
naar de Brandweerkazerne in Harlingen.
Tijdens het fietstraject is de overige bemanning gebonden aan WB 23.3.
Na elke ronde moet de fietser zich melden bij de controlepost door het roepen van zijn
wedstrijdnummer, om zijn/haar rondetijd c.q. eindtijd te laten noteren.
Het traject eindigt bij de laatste melding van de fietser bij de controlepost bij de
Brandweerkazerne !!
Einde fietstraject begin zeiltijd 10 minuten.
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Traject 8:

















Nadat de fietser van traject 7 zich heeft gemeld bij de controlepost aan het einde van het
fietstraject vangt Traject 8 aan.
Na de laatste melding bij de controlepost van traject 7 gaat de fietser met fiets aan boord van
de deelnemende boot.
Vanaf de afmeerplaats in de Oude Vissershaven mag de motor worden gebruikt.
De te zeilen tijd begint op het moment dat de steven van de deelnemende boot over de
denkbeeldige lijn gevormd door het rode en het groene havenlicht van de haven van Harlingen
doorvaart.
Bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het buitenste rode en groene havenlicht van
de Voorhaven in Harlingen moet de motor worden gestopt en uitgezet.

Deelnemende boten moeten de volgende vaarroute volgen:
o Vertrek vanuit de Nieuwe Willemshaven in Harlingen.
o Havenhoofden Voorhaven van Harlingen
o Vaargeul langs Pollendam vanaf P9-BO 44 en P26 tot aan gele ton zuid van P1 en
P2
o Blauwe Slenk en Pannengat van gele ton zuid van BS23 en BS 24 tot aan BS1/N2
en BS2.
o Vliestroom van BS1-IN2 en BS2 tot aan VL8-WM1 en WM 2
o West Meep van WM2 en WM3 tot aan WM 6 en WM7
o Noord Meep van NM1-ZM2 en NM2 tot aan NM3 en NM4-S21
o Slenk vanaf S21-NM4 en S20 en S 19 tot aan S1 en S2-SG5
o Schuitengat vanaf S2-SG5 en SG26 tot aan SG11 en SG32
o Havenhoofd haven West Terschelling.
o Aanlandingspunt in de jachthaven van West Terschelling (zie tekening)
Tijdens het varen door bovengenoemde wateren dienen de bebakeningtonnen (verlicht en
onverlicht) aan de vaarwaterzijde te worden gepasseerd.
Als vaarwegmarkeringen nabij de vaargeul langs de Pollendam worden de markeringen BS23,
P1, P1A, P3, P5 en P7 niet beschouwd als vaarwegmarkeringen. In plaats van deze
markeringen gelden de gele recreatievaart tonnen ten zuiden van voornoemde
vaarwegmarkeringen.
De zeiltijd stopt wanneer de steven van het jacht de denkbeeldige lijn tussen het rode en het
groene havenlicht van de haven van West Terschelling passeert.
Bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het rode havenlicht en het groene havenlicht
van de haven van West Terschelling mag de motor worden gestart en gebruikt.
West Terschelling, bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het buitenste rode
havenlicht en het groene havenlicht stopt de zeiltijd en heeft men 15 minuten om de loper af te
zetten. Begin looptijd is bij de keet aan het einde van de steiger waar men duidelijk het
nummer moet roepen. Ook hier stopt de looptijd weer. Uitvaren Terschelling beging zeiltijd 15
minuten. Van zeiltraject 8 gaat 25 min af in de berekeningen.
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Zeiltraject Harlingen – Terschelling ca 21 NM



Het traject eindigt bij de melding van de loper voor de aanvang van het loopstraject (traject 9)
bij de controlepost.

Traject 9:









Looptraject Terschelling ca. 12km.

Het traject vangt aan bij de melding van de loper bij de controlepost / groene keet aan het
einde van de stijger.
Na het afmeren van de deelnemende boot gaat de loper van boord, voorzien van de juist
geplaatste borst- en rugnummers en meld zich bij de controlepost waar hij/zij de nummers en
zijn/haar geslacht laat noteren.
Hierna vangt de looptijd aan en moet het parcours als omschreven in appendix B.4 worden
afgelegd.
Tijdens het looptraject is de overige bemanning gebonden aan WB 23.3.
Op het keerpunt bij Striep moet de loper zich melden bij de controlepost aldaar om zijn
tussentijd te laten noteren.
Aan het einde van het looptraject moet de loper zich melden bij de controlepost door het
roepen van het wedstrijdnummer, om zijn eindtijd te laten noteren.
Het traject eindigt bij de laatste melding van de loper bij de controlepost bij de groene keet..









Nadat de loper van traject 9 zich heeft gemeld bij de controlepost aan het einde van het
looptraject vangt Traject 10 aan.
Na de laatste melding bij de controlepost van traject 9 gaat de loper aan boord van de
deelnemende boot.
De te zeilen tijd begint op het moment dat de steven van de deelnemende boot over de
denkbeeldige lijn gevormd door het rode en het groene havenlicht van de haven van West
Terschelling doorvaart.
Bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het rode en groene havenlicht van de haven
van West Terschelling moet de motor worden gestopt en uitgezet.
Uitvaren Terschelling; Einde looptijd beging zeiltijd 15 minuten. Van zeiltraject 10 gaat 15
min af in de berekeningen.
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Traject 10: Zeiltraject Terschelling – Kornwerderzand ca 28 NM








.
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Deelnemende boten moeten de volgende vaarroute volgen:
o Havenhoofden haven West Terschelling
o Schuitengat van SG11 en SG32 tot aan SG5 –S2 en SG26
o Slenk vanaf S1 en S2-SG5 tot aan S19 en S20 en dan NM4 -S21 SB ronden.
o Noord Meep vanaf NM4 -S21 tot aan NM1-ZM2 en NM2
o West Meep vanaf WM6 en WM7 tot aan WM1-VL8 en WM2
o Vliestroom vanaf VL8-WM1 en VL9 tot aan BS1-IN2 en BS2
o Pannengat en Blauwe Slenk vanaf BS1-IN2 en BS2 tot aan gele ton zuid van BS23
en BS24
o Vaargeul langs de Pollendam vanaf gele ton zuid van P1 en P2 tot aan P9-BO44
(P9 – BO44 stuurboord houden) en P26
o Boontjes vanaf P9-BO44 en BO39 tot aan BO9-KZ2 en BO8A
o Havenhoofd buitenhaven Kornwerderzand
o Lorentzsluizen Kornwerderzand
Tijdens het varen door bovengenoemde wateren dienen de bebakeningtonnen (verlicht en
onverlicht) aan de vaarwaterzijde te worden gepasseerd.
Als vaarwegmarkeringen nabij de vaargeul langs de Pollendam worden de markeringen BS23,
P1, P1A, P3, P5 en P7 niet beschouwd als vaarwegmarkeringen. In plaats van deze
markeringen gelden de gele recreatievaart tonnen ten zuiden van voornoemde
vaarwegmarkeringen.
De zeiltijd stopt wanneer de steven van het jacht de denkbeeldige lijn tussen het rode en het
groene havenlicht van de buitenhaven van Kornwerderzand passeert.
Bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het rode havenlicht en het groene havenlicht
van de buitenhaven van Kornwerderzand mag de motor worden gestart en gebruikt.
Hier is een tijdopname van de Organisatie. Die tijd moet overeenkomen met de tijd in Uw
Logboek



Traject 11: Zeiltraject Kornwerderzand – Stavoren ca 13 NM





Traject 11 vangt aan op het moment dat de sluisdeuren aan de IJsselmeerkant van de
Lorentzsluizen waarin de deelnemende boot zich bevindt worden geopend.
De te zeilen tijd begint op het moment dat de steven van de deelnemende boot over de
denkbeeldige lijn gevormd door het rode en het groene havenlicht van de binnenhaven van
Kornwerderzand doorvaart welke u in het Logboek vermeld !!!!!.
Kornwerderzand (binnen) de tijdsopnamen /controle van de Organisatie is op het einde van
het remmingswerk !!!








Deelnemende boten moeten de volgende vaarroute volgen:
o Vertrek vanuit een van de twee sluiskolken van de Lorentzsluizen.
o Havenhoofden binnenhaven Kornwerderzand.
o Havenhoofden ingang Marina Stavoren buiten haven.(nieuwe haven)
o Aanlegplaats eerste steiger links van Jachthaven (aanmeldsteiger)
o
Bij het passeren van havenhoofden mag de motor worden gestart en gebruikt.
Één bemanningslid moet op de aanlegplaats, dit is de eerste steiger links (aanmeldsteiger A ),
van de jachthaven van Stavoren van boord gaan en moet zich lopend naar de finishpost
begeven. De finishpost bevindt zich in de Potvis, Suderstrand 32, 8715 HP Stavoren
De overige bemanningsleden moeten aan boord blijven totdat de deelnemende boot in de
jachthaven op zijn aangewezen plaats, aangewezen door havenmeester, is afgemeerd.
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De motor moet uit bij het doorvaren van de denkbeeldige lijn tussen het rode
havenlicht en het groene havenlicht. Die tijd noteert u in uw Logboek.

Finish Stavoren

Aanlandplaats

Motor aan

540 meter lopen
naar “de Potvis”

Het traject eindigt wanneer de deelnemende boot is afgemeerd op de hem aangewezen plaats
en het op de aanlegplaats afgezette bemanningslid zich op de finishpost heeft gemeld.

LET OP zie bepaling 30.1 van het wedstrijd reglement.
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APPENDIX B

Beschrijving fiets- en looptrajecten

B1.
S tart en kee rpu n t
Finish F ietstraject

Fietsparcours Texel (zie Appendix C)











Vanaf de jachthaven de dijk over naar het startpunt bij de bouwkeet; hier begint de fietstijd
Hier je wedstrijdnummer aanroepen.
vanaf het startpunt de IJsdijk richting Noord Oost.
afslag weg Nieuweschild links laten liggen- rechtdoor Lancasterdijk volgen
afslag weg Oostkaap links laten liggen – rechtdoor Lancasterdijk volgen
afslag Loswal links laten liggen – rechtdoor Lancasterdijk volgen eerste
afslag Stuifweg links laten liggen – 2e afslag Stuifweg links af na 10 m.
direct weer linksaf Stuifweg na 300 m. weer links af naar de Lancasterweg op de
Lancasterweg
direct weer rechts en dezelfde weg terug vervolgen naar het startpunt.
Eind fietstraject weer je wedstrijdnummer aanroepen.

Deze route is ca. 20 km. en wordt 3 maal gefietst. Totaal ca. 60 km.



De eindtijd wordt geklokt aan het eind van de IJsdijk bij de startkeet/auto.
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Aan la nd in gs plaats

B2.

Loop parcours Vlieland











De start is aan de Wadkant van de jachthaven, door de lopen en eerst bij het wad langs via
het wandelpad langs het water
Vanaf de jachthaven via de bouwkeet, welke bij de Coupure staat (hier iedere keer
aanroepen van wedstrijdnummer) richting het westen naar het Dorp
Bij de veerdam langs, rechtdoor via de Havenweg de Dorpsstraat in.
de Dorpsstraat helemaal uitlopen bij de splitsing rechtsaf de Willem de Vlaminghweg in met
de bocht naar rechts mee na ca. 250 m. de eerste afslag links.
de Badweg in en deze vervolgen tot de eerste verharde afslag (Asfaltweg) de Kampweg
De Kampweg op, een asfaltweg en deze weg vervolgen.
Bij de splitsing rechtsaf nog steeds op de Kampweg
Deze Kampweg volgen tot de splitsing Havenweg
Hier linksaf Havenweg volgen en eerste rechtsaf (na de Heli haven) naar de bouwkeet en je
afmelden bij de organisatie.
Hier je wedstrijdnummer weer aanroepen.

Dit traject is ca. 6 km. en wordt 3 maal gelopen. Totaal ca. 18 km.


De eindtijd wordt geklokt aan het eind van de route bij de bouwkeet.

Looptraject Vlieland / Detail tekening Start -Keerpunt- Finish.
B3.

Fietsparcours Harlingen (zie Appendix C)






Vanaf de Nieuwe Willemskade de aangegeven richting fietsten over de dijk richting de
brandweerkazerne waar de je tijd wordt geklokt.
Nu rechtsaf de Westerzeedijk op langs de Waddenzeedijk fietsen richting Zurich (verplicht op
het fietspad!!!)
Deze weg, die over gaat in de Caspar de Roblesdijk, alsmaar blijven volgen tot voorbij
Zurich. Na een haakse bocht naar links komt weer een haakse bocht naar links gevolgd door
een splitsing.
Ga hier rechtsaf nog steeds op de Caspar de Roblesdijk en neem dan de eerste afslag
rechts, de Afsluitdijk.
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Detail Start – Keerpunt - Finish.





Het keerpunt in Harlingen is bij de Brandweerkazerne en op de Afstuitdijk 1250 meter voor
Kornwerderzand, over het parkeerterrein rechts te fietsen, wedstrijdnummer roepen en
daarna weer naar de Brandweerkazerne in Harlingen.
Wedstrijdnummer aanroepen bij controle punt Kornwerderzand en weer de weg vervolgen
naar de Houwdijk en terug gaan naar de Willemskade.

Dit traject is ca. 22.4 km. en wordt 3 maal gefietst. Totaal ca. 69 km.
De eindtijd wordt geklokt aan het eind van de route bij de Brandweerkazene.
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B4.

Loop Parcours Terschelling











Vanaf het jachthaventerrein rechtsaf het fiets- wandelpad op langs de waterkant
Bij verlaten van het jachthaventerrein wedstrijdnummer aanroepen.
Voorbij de jachthaven eerste linksaf langs de Dellewal
Dan doorlopen tot aan de Hoofdstraat
Hier rechtsaf op de Hoofdweg blijven lopen - op het fiets- wandelpad (denk om fietsers!!!)
Deze Hoofdweg blijven volgen tot voorbij de afslag Baaiduinen en Midsland.
Pas de afslag rechtsaf Striep nemen (dit is ter hoogte van Midsland).
Deze afslag Striep blijven volgen tot het aangegeven keerpunt.
Hier je wedstrijdnummer aanroepen en dezelfde weg terug gaan.
Ook weer bij terugkomst bij de jachthaveningang wedstrijdnummer aanroepen.

Dit traject is ca. 11,6 km. en wordt 1 maal gelopen. Totaal ca. 11,6 km.
De begin - en eindtijd wordt geklokt bij de ingang van het jachthaventerrein.

L o o p tra je c t 1 m a a l 1 1 ,6 k m

K e e rp u n t
S trie p

Hoofdweg

Volghet Logo
Schuttevaerrace
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l
l
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Aanlandingsplaats
Start/Finish
lopers
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Appendix C
Aanvulling op het fietsreglement. ( International Triathlon Union )

Om het fietsen, voor u en voor ons, goed en sportief te laten verlopen, zijn wij genoodzaakt enige regels
onder de aandacht te brengen:
Het fietsen vindt plaats op eigen risico.
-

De fietser vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs
kunnen voortvloeien uit deelname aan het evenement.
Het fietsparcours moet individueel worden afgelegd. Begeleiding of ravitaillering door bemanning
van het schip of derden is niet toegestaan.

-

Hulp door derden is ook niet toegestaan.
De wedstrijdleiding heeft gedurende het betreffende fietsonderdeel het recht een deelnemer op
medische gronden uit te sluiten van verdere deelname.

-

Het fietsen op een fiets anders dan een eenpersoons racefiets of tijdritfiets is niet toegestaan. Zie
hieronder voor de specificaties van de fiets.
Het is de fietser niet toegestaan zich op het parcours voort te bewegen zonder zijn/haar fiets.

-

Het is de fietser niet toegestaan andere deelnemers te blokkeren.
Uitvallers dienen zich te melden bij de tijdregistratie van de organisatie.

-

Stayeren is niet toegestaan. Zie hieronder voor een nadere toelichting op het stayeren.

De Fiets
Voor wat betreft de uitrusting van de fiets wordt verwezen naar pagina 24 en 25 van het NTB wedstrijd
reglement (W.R. 2008 versie 08.01) of pagina 23 en 24 van de competition rules van de ITU 2008
edition. Waar de regels van de Schuttevaer organisatie afwijken van de NTB/ITU gelden eerstgenoemde.
Helmen
Voor wat betreft de uitrusting van de fiets wordt verwezen naar pagina 25 van het NTB wedstrijd
reglement (W.R. 2008 versie 08.01) of pagina 25 van de competition rules van de ITU 2008 edition.
Waar de regels van de Schuttevaer organisatie afwijken van de NTB/ITU gelden eerstgenoemde.

Verlichting voor; een koplamp met wit licht waarmee de fietser gezien kan worden door overige
weggebruikers en(!) zelf zijn/haar route kan zien.
Verlichting achter; een rood achterlicht.
Daar een goede verlichting essentieel is voor uw veiligheid zal hier streng op worden toegezien! Zonder
goede verlichting wordt de route niet afgelegd.
Niet toegestane uitrusting
A) Hoofdtelefoon of headset
B) Glazen verpakkingen
C) Mobiele telefoon
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Verlichting
Indien de fietser de route in het (schemer)donker aflegt, is deugdelijke verlichting (voor en achter)
verplicht! Daar het begin van de route in Harlingen over een fietspad met tegels voert is goed zicht in het
donker een vereiste.

Stayeren
Voor wat betreft stayeren wordt verwezen naar de reglementen zoals deze zijn vast gesteld door de NTB
(W.R. 2008 versie 08.01)/ITU competition rules 2008 edition. Waar de regels van de Schuttevaer
organisatie afwijken van de NTB/ITU gelden eerstgenoemde
Voor de duidelijkheid worden hieronder de belangrijkste punten weergegeven.
Stayeren achter een andere deelnemer of voertuig is op het parcours niet toegestaan. Deelnemers
moeten pogingen van anderen om te stayeren afwijzen. Onder stayeren wordt verstaan het overlappen
van de stayerzone van een deelnemer door de stayerzone van een andere deelnemer. Daarnaast geldt
het overlappen van de stayerzone van een voertuig of een motorfiets door de deelnemer ook als
stayeren.
Stayerzone
De stayerzone voor alle deelnemers is een rechthoek van 12 meter lang en 3 meter breed, die elke fiets
op het fietsparcours omringt. Het voorste punt van het voorwiel bepaalt het midden van de voorste lijn
van 3 meter van de rechthoek.
De stayerzone voor een motorvoertuig is een rechthoek van 25 meter lang en 5 meter breed, die elk
voertuig op het fietsparcours omringt. Het midden van de voorkant van het voertuig bepaalt het midden
van de voorste lijn van 5 meter van de rechthoek.

In bovenstaande figuur weergeven de gele rechthoeken de stayerzones van 12 bij 3 meter. Fietser a rijdt
vooraan en kan niets verweten worden. Fietser c rijdt op een afstand van meer dan 12 meter van Fietser
a. Zij hebben geen overlappende stayerzones, fietser c rijdt daarom op legitieme wijze achter fietser a.
Fietser d rijdt hetzelfde tempo als fietser c. Zijn stayerzone overlapt de stayerzone van fietser c aan de
achterzijde. Fietser d is daarom aan het stayeren bij fietser c.
Fietser b haalt fietser a in. Momenteel hebben de stayerzones van fietsers a en b geen overlap, hierdoor
mag fietser b zich op deze plaats beginnen. Bij een smallere weg is het fietser b toegestaan door de
stayerzone van fietser a te rijden, als hij er maar binnen 30 seconden weer uit is.
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In het volgende voorbeeld wordt een omschrijving gegeven van wat stayeren is en wat niet.

Appendix D
Aanvullende bepalingen t.b.v. Track- and tracé system.(regel 1.7)

1. Alle deelnemers zijn verplicht apparatuur ten behoeve van een track- and tracé systeem op
hun boot, fietser of loper aan te brengen. Zij moeten er voor zorgen tijdens de race met deze
apparatuur ten allen tijde zichtbaar te zijn voor het Wedstrijdcomité.
2. Bij het niet zichtbaar zijn op traject 1 (Stavoren-Kornwerdersluis) is een deelnemers verplicht
dit onmiddellijk te melden bij het wedstrijdcomité / Geosports en die zal er voor zorgen dat er
een nieuwe transponder aangebracht wordt bij de sluis Kornwerderzand.
3. Blijkt ook deze op het tweede traject niet te werken zal er op Texel een nieuwe transponder
uitgedeeld worden en de fietser moet nu zichtbaar zijn voor de Organisatie.
4. Het derde traject,Texel- Vlieland, zal elke deelnemer welke niet zichtbaar is voor de
Organisatie zal, zonder verhoor, gestraft worden met 15 minuten straftijd voor dit traject.

5. Voor alle vervolgtrajecten waar een deelnemer niet zichtbaar is voor de Organisatie krijgt hij
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er 30 minuten straftijd bij.
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Route Schuttevaerrace 2

