
Mededeling 2 
 
De volgende wijzigingen in de Wedstrijdbepalingen NK Valk en Schakel zijn van kracht: 

 

 Regel 3.2:  Het wedstrijdbureau bevindt zich in de Roerkoning op het Starteiland en is 
 bereikbaar op 0653740889. 

 Regel 6.1: Het schema met de geplande tijden van het eerste waarschuwingssein is als 
 volgt: 

    Indien het programma het toelaat, zal na race 5 een lunchpauze worden  ingelast. 
  

 Regel 6.3: Het startrooster is als volgt: 

   

 Regel 10.4 komt te vervallen. 

 Regel 10.5: De merktekens die gerond moeten worden, staan vermeld in Addendum B.  

 Regel 13.1: Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het 
 oorspronkelijke merkteken of de finishlijn naar een nieuwe positie verplaatsen. 
 Wijziging van de baan zal niet worden aangegeven. Dit wijzigt RvW 33. 

 Regel 15.1: Het recht op hoger beroep is ontzegd voor de kwalificatiewedstrijden zoals 
 voorzien in RvW 70.5(a).  

 Addendum B: De baan is een Trapeziumbaan bestaande uit een inner- en outerloop  

  met respectievelijk een hoek van 70° en 110°. De merktekens van de  
  baan moeten bakboord worden gehouden. 

Baan A: Valk: start-1-3-4-3-4-finish   Schakel: start-1-2-1-3-4-finish 

Baan B: Valk: start-1-3-4-3-4-3-4 -finish   Schakel: start-1-2-1-2-1-3-4-finish 
Baan C: Valk: start-1-3-4-3-4-3-4-3-4-finish   Schakel: start-1-2-1-2-1-2-1-3-4-finish 

race 1 
2 sept. 

race 2 
2 sept. 

race 3 
2 sept. 

race 4 
3 sept. 

race 5 
3 sept. 

race 6 
3 sept. 

race 7 
3 sept. 

race 8 
4 sept. 

race 9 
4 sept. 

race 10 
4 sept. 
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Klassennr. Klasse Starttijd 

1 Valk 1 Zie schema 6.1 

2 Valk 2 (bij meer dan 40 deelnemers) 5 min. na geldige start Valk 1 

3 Schakel 5 min. na geldige start vorige groep 



 Addendum K: Kwalificatiewedstrijden  

  a. De groepsindeling wordt gemaakt op basis van de uitslag van het NK 
  van vorig jaar / de jaarprijs ranking volgens het systeem: 

   
 groep1          groep 2          groep 3         groep 4 

    1                       2                       3                       4 

    8                       7                       6                       5 

  Enz. 

    

   Bootnummers die niet in de uitslag van 2021 voorkomen zullen in  
  numerieke volgorde aan de groepen toegevoegd worden. 

 
  b.  Bij de kwalificatiewedstrijden en finalewedstrijden start Valk 2  
   5 minuten na een geldige start van Valk 1. Tijdens de finalewedstrijden is 

  Valk 1 de Goldfleet en Valk 2 de Silverfleet. 
 
 c. De subgroepen zeilen kwalificatiewedstrijden volgens onderstaand  
  schema: 
 

Kwalificatie 
Wedstrijd 

Valk 1  Valk 2 

1 Subgroepen a en b Subgroepen c en d 

2 Subgroepen b en d Subgroepen a en c 

3 Subgroepen a en d Subgroepen b en c 

 
 d. Na de kwalificatiewedstrijden vindt een splitsing plaats in een Gold- 
  en een Silverfleet voor de finalewedstrijden. Indien 3   
  kwalificatiewedstrijden zijn verzeild, zal het slechtste resultaat  
  (tijdelijk) worden afgetrokken. Indien minder dan 3 geldige   
  kwalificatiewedstrijden zijn verzeild, zal de splitsing worden   
  gemaakt op basis van de rangschikking zonder aftrek van het  
  slechtste resultaat. 
   
  e. Het aantal groepen in de finalewedstrijden is gelijk aan het aantal  

  groepen in de kwalificatiewedstrijden. De groepen hebben zoveel  
  mogelijk hetzelfde aantal deelnemers, waarbij de Silverfleet niet  
  groter zal zijn dan de Goldfleet. De boten die het best geëindigd zijn 
  in de rangschikking van de kwalificatiewedstrijden zeilen alle  
  finalewedstrijden in de Goldfleet, de overige deelnemers zeilen de  
  finalewedstrijden in de Silverfleet. 

 
  f. Mits er drie kwalificatiewedstrijden zijn gevaren op vrijdag 2  

  september, wordt de splitsing in de Goldfleet en in de   
  Silverfleet bekend gemaakt vóór 9.00 uur op de volgende dag.  
  Zijn er op de aangegeven datum slechts twee of minder   
  kwalificatiewedstrijden gevaren, dan zijn de wedstrijden op de  
  volgende dag eveneens kwalificatiewedstrijden tot er 3 zijn   
  voltooid. 

 
   
 
 
 



  g. Indien na de voorlaatste wedstrijddag slechts twee    
  kwalificatiewedstrijden zijn voltooid, dan vindt na de voorlaatste dag de 
  splitsing in de Gold- en Silverfleet plaats op basis van de 2   
  kwalificatiewedstrijden. 

 Indien na de voorlaatste dag minder dan twee kwalificatiewedstrijden zijn 
 gevaren, worden de kwalificatiewedstrijden voortgezet totdat er twee 
 geldige wedstrijden zijn voltooid. 

 
   
  h. De punten behorende bij de letterscore zoals vermeld in RvW A10  

  zijn hetzelfde als de grootst mogelijke vloot + 1. Met uitzondering van TLE, 
  daarvoor geldt de score van de laatst gefinishte boot +1. Dit wijzigt RvW 
  A4. 

   
  i. De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven meetellen voor de

  seriescore.  
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