Wedstrijdbepalingen 18 uren zeilmarathon
1 Reglementen
De wedstrijd is onderworpen aan de huidige, invoege zijnde regels voor wedstrijdzeilen (RvW) van de ISAF.
Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen worden uiterlijk één uur voor de start van de betreffende wedstrijd bekend
gemaakt bij de wedstrijdtoren van de Brugse Zeil- en Yachtclub.
2 Eigen rekening en Risico
De deelnemers zeilen geheel voor eigen risico. BZYC en het wedstrijdcomité zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, die direct of indirect in verband met de deelname aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.
Deelnemende jachten en boten dienen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
3 Deelname, inschrijving en inschrijfgeld
Inschrijving is mogelijk op de dag van de wedstrijd in het clubhuis. Het inschrijvingsgeld dient bij inschrijving voor
de te varen wedstrijd te worden voldaan. De betaling geldt als inschrijving!
4 Indeling deelnemersveld
De deelnemende boten worden ingedeeld in drie groepen: jachten, optimisten en andere zeilboten.
De optimistenwedstrijd wordt onderbroken van 24u tot 8u.
5 Bemanning
Bij het inschrijven worden de namen opgegeven van alle bemanningsleden. Elke boot moet voorzien zijn van
minstens dubbele bemanning zodat er afgelost kan worden. Bijvoorbeeld: een eenmansboot moet minstens 2
bemanningsleden inschrijven, tweemansboot minstens vier bemanningsleden, enz….
Tijdens het zeilen moet er minstens een volledig team aanwezig zijn op de boot.
Niet ingeschreven personen mogen tijdens het deelnemen aan de wedstrijd niet aanwezig zijn in de boot.
6 Herkenbaarheid zeilboot
Indien het deelnemende jacht geen zeilnummer of ander kenmerk in de zeilen heeft of niet beschikt over een
duidelijk herkenbare naam op de romp, dan dient de deelnemer te zorgen voor herkenbaarheid voor het
wedstrijdcomité. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun herkenbaarheid.
7 Verlichting
Elke deelnemende boot is verplicht een duidelijk zichtbaar licht te hebben in de mast. Dit licht moet zichtbaar zijn
na zonsondergang tot zonsopgang.
8 Start- en finishlijn
Het startgebied bevindt zich tegenover de controletoren.
De startlijn wordt gemarkeerd door een oranje boei en de controletoren.
De finishlijn ligt tussen de boei en de controletoren.

9

Startprocedure

Alle groepen starten op hetzelfde moment.
Volgende startprocedure wordt gebruikt:
Sein

Vlag en geluid

Minuten voor het startsein

Waarschuwing

Klassenvlag; 1 geluidssein

5

Voorbereiding

I-vlag; 1 geluidssein

4

Eén minuut

I-vlag weg; 1 geluidssein

1

Start

Klassenvlag weg; 1 geluidssein

0

Tijden moeten worden opgenomen van de visuele seinen; aan het uitblijven van een geluidssein mag geen
betekenis worden toegekend.
10 Individuele terugroep
In afwijking van art. 29.1 RvW zal bij een individuele terugroep de X-vlag worden getoond tot de overtreder terug
gekeerd is tot achter de startlijn en een reglementaire start genomen heeft.
11 Klassement
Per groep wordt een klassement opgesteld volgens handicapberekening op het aantal gevaren toeren.
12 Protesten en straffen
Het accent van deze zeilmarathon is sportief en recreatief. Zware overtredingen van de sportiviteit kunnen door
het wedstrijdcomité bestraft worden met een definitieve uitsluiting uit de zeilmarathon. Hier is geen beroep
mogelijk.
Bij voorkeur dienen protesten door het direct “nemen van straf” geregeld te worden. Indien de “overtreder” het
protest betwist en zijn straf niet neemt (720° bij zeilfouten en 360° bij raken van een boei) en/of door het incident
schade is ontstaan, dient zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd een ingevuld protestformulier te worden
ingediend bij het wedstrijdcomité.
13 Protestvlag
Dit is niet van toepassing. Bij de eerste redelijke gelegenheid een rode vlag te tonen indien zij de bedoeling
hebben te protesteren, wordt vervangen door duidelijk hoorbaar “protest” te roepen.
14 Banen
De te varen baan wordt bekend gemaakt aan de controletoren. De banen kunnen bij elk merkteken van de baan
worden afgekort met vlag “S”. De finish is dan tussen het merkteken en de staak waaraan vlag “S” wordt getoond.
Merktekens van de baan zijn:
.

startlijn: startboei in lijn met de mast

·

2 boeien op de baan verlicht tijdens de nacht

·

een oranje boei liggend voor de controletoren.

15 Motorboten
Motorboten, behalve reddingsboten en wedstrijdcomité, worden niet toegestaan in het wedstrijdparcours.

