
6-Uurs Zeilwedstrijd 
 

Graag willen we jullie uitnodigen voor de 6-Uurs wedstrijd Zaterdag 30 Mei 2015. 

Start 10:00 uur. 

Doel 
Het is de bedoeling dat in 6 uur zoveel mogelijk mijlen worden afgelegd binnen het aangegeven 

wedstrijdveld. 

 

Start 
Als startlijn dient de “Zaterdag” start aangehouden te worden met als eerste rak richting UK 10. Dit is 

1,37 mijl.   

Na het ronden van de UK 10 kunt u vrij het wedstrijdveld in. U dient de UK 10 te ronden dusdanig dat 

u geen voordeel heeft t.o.v. de eerst volgend geplande rak/boei. Dus niet binnendoor! 

Het niet juist ronden van de boei leidt tot diskwalificatie. 

 

Wedstrijdveld 

Binnen het wedstrijdveld kan vrij gekozen worden uit het aantal aangeven rakken volgens de 

rakkenkaart en rakkendiagram. Een rak is van boei naar boei, dus niet heen en terug!! 

Elk rak mag maximaal 2 x worden gezeild! 

Ook hier is het ronden van de boeien in uw voordeel niet toegestaan. Een zogenaamde “lus” is alleen 

toegestaan indien deze in de gezeilde route niet voorkomen had kunnen worden.  

Het niet juist ronden of het maken van een lus leidt tot diskwalificatie. 

 

Finish 

Als laatse rakken dienen te worden gevaren HR-A > UK-10 en daarna UK-10 > Finish (1,37 mijl). 

De Finishlijn is als de “Zaterdag” finish. 

 

Er kan gefinisht worden vanaf 15:30 uur tot 16:30 uur, schepen na 16:30 worden automatisch 

gediskwalificeerd. 

Deelnemers, die ná 6 uur, doch vóór het 6 ½ e uur de lijn van aankomst passeren, worden bestraft 

door vermindering van hun totaal aantal gezeilde mijlen met het product van het aantal minuten ná 

het 6e uur en het totaal aantal gezeilde mijlen, gedeeld door 200. De factor 200 als volgt opgebouwd: 

6 x 60 minuten = 360 minuten. De straffactor = 360 : 2 = 180. Afgerond wordt dit 200 

 

Routes 
Bij de 6-uurs is Route 21 / rakkenkaart van toepassing. 

Wedstrijd formulier 
Er zal een wedstrijdformulier ter beschikking worden gesteld voor het bijhouden van uw rakken. 

Hierbij dient u nauwkeurig in te vullen wanneer en hoe u welke boei heeft gerond. Dit Formulier 

dient 15 minuten na uw binnenkomst direct aan de wedstrijdcommissie te worden overhandigd 

voorzien van uw handtekening. 

 

Hulp  

Het eerst gefinishte schip dient direct 1 persoon aan de wal te zetten ter ondersteuning van de 

starter / finisher op de wal. 

http://www.wsvdz.nl/wp-content/uploads/2015/03/Route-21.pdf
http://www.wsvdz.nl/wp-content/uploads/2015/03/Route-21.pdf
http://www.wsvdz.nl/wp-content/uploads/2015/03/6-uurs-diagram.pdf
http://www.wsvdz.nl/wp-content/uploads/2015/03/Route-21.pdf
http://www.wsvdz.nl/wp-content/uploads/2015/03/Wedstrijd-formulier-6-uurs.pdf


Overig 

De wedstijd wordt gevaren onder de (Veiligheid) regelementen van de WSV de Zuiderzee.  

 

 

Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen. Wij hopen natuurlijk weer 

op heel veel belangstelling. 

Wij hopen ook weer op uw deelname, Tot ziens! 

 

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee 

 

 


