ZEILWEDSTRIJDREGELEMENT 2019 W.S.V. “ BLINCKVLIET “

Informatie over de ligging van de startlijn is
vermeld op het wedstrijdbaan formulier.

1. START

Sein
Waarschuwingssein
Hijsen Blinckvliet vlag
+ hoorn signaal
Voorbereidingssein
Hijsen P-vlag
+ hoornsignaal
1 minuutsein
Strijken P-vlag
+ lang hoornsignaal
Strijken Blinckvliet vlag
+ startschot

Minuten
Tijd
Tijd avond
voor de start dagwedstrijd wedstrijd
10

10:20 uur

19:00 uur

5

10:25 uur

19:05 uur

1

10:29 uur

19:09 uur

0

10:30 uur

19:10 uur

Note : ER WORDT OP GPS TIJD GESTART !!!!!
2. Tijdens de deelname aan de wedstrijd mag geen nationale vlag gevoerd
worden, in plaats daarvan wordt de clubvlag in het achterstag op ca. 1,5 meter
bovendeks getoond.
3.

De afvaart geschiedt onder zeil en onder tijdsopname. Schepen die onverhoopt te vroeg
starten zullen niet worden teruggeroepen, maar zullen (indien minder dan een minuut)
hun gezeilde tijd vermeerderd zien met 3%. In andere (door de wedstrijdcommissie te
bepalen) gevallen zal de deelnemer gediskwalificeerd worden.

4.

Deelnemers mogen alle zeil types gebruiken zoals vastgelegd in het Blinckvliet SW
rating formulier van het betreffende seizoen. Minder zeil mag altijd, meer niet!

5.

Iedere deelnemer aan de wedstrijd doet dit geheel voor eigen risico en rekening. Het
dragen van reddingsvesten is verplicht. Derhalve kan de wedstrijdcommissie noch
het bestuur enige aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook
aan het schip, opvarenden en/of de aan boord aanwezige goederen welke direct dan wel
indirect het gevolg is van deelneming aan de wedstrijd.

6.

Voor alle voorkomende gevallen luistert het wedstrijdcommissie schip (WUTA) uit via de
marifoon op kanaal 77. Tevens bereikbaar op 06 28 57 71 62 of 06 49 66 08 51.

7.

De wedstrijdcommissie maakt voor elke wedstrijd een groepsapp in whatsapp aan
waardoor alle deelnemers gemakkelijker bereikbaar zijn.

8.

De recreatie betonning van het vaarwater geldt als merkteken van de baan en moet aan
de vaarwaterzijde gepasseerd worden. Tenzij de beschrijving van de wedstrijdbaan hier
een uitzondering op maakt.

9. Indien er een boei gemist wordt dan wordt er standaard 5 MINUTEN per
gemiste boei in meerdering gebracht op de gezeilde tijd. Overtredingen dienen
ten tijde van de wedstrijd in de daarvoor bestemde whatsapp groep te worden
gemeld. (Er hoeft dus geen strafrondje gevaren te worden)
10. Indien er met andere zeilen gevaren worden dan opgegeven bij de inschrijving
dan wordt er 10 minuten op de gezeilde tijd in meerdering gebracht.
11. Een (1) uur na aankomst van het eerste binnengekomen schip wordt de
wedstrijd als beëindigd beschouwd.
12. Tenminste 5 minuten voor de start (Hijsen P-vlag + hoornsignaal) mag de motor niet
meer gebruikt worden.
13. Onze clubwedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (R.v.W.)
2017-2020 van de I.S.A.F. (International Sailing Federation) met de daarbij behorende
bepalingen van het KNWV en de bijzondere bepalingen van onze vereniging.

