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Bijlage Finn en Valkenklassen 
 

Deze bijlage bij de wedstrijdbepalingen van de 2020 jeneverboom Trofee beschrijft de specifieke 

bepalingen voor de onderlinge wedstrijden om de “Kaag Super Challenge van de Finn en 

Valkenklassen van donderdag 23 juli  t/m zondag 26 juli 2020. 

Van belang zijn de artikelen 1, 3, 4, 7, 8.1 zaterdag en 11 en volgenden van de wedstrijdbepalingen 

om de 2020 Jeneverboom Trofee. 

1. Waar tussen de wedstrijdbepalingen van de 2020 Jeneverboom Trofee en deze bijlage een 

tegenspraak bestaat dan geldt de tekst van deze bijlage. 

2. Vanwege het interne karakter van deze wedstrijden zullen de bepalingen van het 

Watersportverbond behorende bij artikelen 46 en 47 niet van toepassing zijn. Dit wil zeggen 

dat er geen startlicentie en/of bemanningslicentie en/of evenementlicentie noodzakelijk is 

voor deelname. 

3. Banen 

Op 23, 24 en 26 juli worden korte banen gevaren (zie verder) met een streeftijd van 40 

minuten. Op zaterdag 25 juli worden de plassenbanen Jeneverboom 2020 gevaren. 

Op dringend verzoek van de klassenorganisaties worden er geen Lange Baan wedstrijden 

gevaren. 

4. Op donderdag 23 juli om 12:00 zal er een palaver worden gehouden in de Kaagsociëteit. 

5. Eerste start van de wedstrijden op donderdag en vrijdag staat gepland om 14:00 uur. Op 

zaterdag is de eerste start 10 minuten en op zondag zo spoedig mogelijk na de eerste start 

van de Regenbogen (die op beide dagen om 11:00 uur gepland staat) 

Startvolgorde is Regenboog (klassenvlag), Valk (Victor) Finn (Foxtrot ) op een 10 minuten 

schema.  

Victor   Foxtrot   

 

6. Het aantal geplande wedstrijden bedraagt: 

  23 en 24 juli: 3 
25 juli:  4  (het aantal regenboog wedstrijden is hier leidend) 
26 juli ’20 2 
tweede en volgende starts volgen zo spoedig mogelijk (back to back). Op zondag zal er na de 
tweede wedstrijd een korte lunchpauze op het water worden gehouden. De klassen dienen 
zelf voor de organisatie hiervan zorg te dragen. 
In totaal dus 12. Er is een minimum van 4 wedstrijden voor een geldige serie. 
Op de laatste wedstrijddag zal na 15.0 uur geen  
waarschuwingssein meer gegeven worden. 

 

7. Het minimum aantal ingeschreven deelnemers in een klasse op woensdag 22 juli om 18:00 

uur is 5. Bij minder deelnemers wordt de serie gecanceld. 

8. Bij meer dan 7 gevaren wedstrijden worden de 2 slechtste resultaten afgetrokken voor het 

bepalen van het eindresultaat. 
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9. de Baan 

 

 De startlijn wordt begrensd 

door een oranje vlag aan 

bakboord zijde van het 

startschip en een een joon. 

voorzien van een rode vlag. De 

finishlijn wordt begrensd door 

een blauwe vlag 

aanstuurboordzijde van het 

startschip en een joon voorzien 

van een groene vlag. 

 

Op het startschip wordt 

middels het baanbord met 

cijfer 1, 2 of 3 aangegeven het 

aantal malen dat de bovenboei 

2 voorbijgelopen en/of gerond 

moet worden. 

 

10. Belangrijk 

Alle van overheidswege 

opgelegde 

verordeningen in het 

kader van de bestrijding 

van het coronavirus 

dienen gerespecteerd 

en opgevolgd te 

worden. 


