VNZ Makreelcup 2013
Notice of Race - Mackerel Instructions
Blankenberge 24 08 2013

1. Reglementen
1.1 De wedstrijd wordt gevaren zoals beschreven in “The Racing Rules of Sailing by me
2013-2016 (RRS)”, de regels van het KBYV en de regels van de CR-klasse. (Er zal voor de
deelnemers die nog geen CR rating hebben een rating worden berekend)
Briefing voor in de Sloepe vrijdagavond 23 08 om 20:00 BT.
Startsein om 08:00 ( HW: 04:05 LW: 10:30 HW:16:23 zat 24/08 Bl’erge)
Startlijn is de denkbeeldige lijn tussen het Oosterstaketsel en de A boei.
Waarschuwingsein 5’ klassenvlag op+1 geluidssein, Voorbereidingssein 4’ P vlag op+ 1
geluidssein, één minuut 1’ P vlag neer+ 1 lang geluidssein, Start 0
Wedstrijdbaan:
Start > O boei ronden aan bakboord>
Gootebank E (N 51°26,959 E 002° 52,717) ronden BB of SB en aankomsttijd mededelen aan
Najade BEL 1240 d.m.v. VHF op kanaal 72 met vermelding van scheepsnaam en/ of
zeilnummer.
2 prijzen voorzien! Één voor de winnaar van de zeilwedstrijd en 1 voor de winnaar van de
makreelvangst! (Aantal makrelen telt!) Prijsuitreiking om 18:30.
-Rond 17u terug in onze thuishaven. -Eenvoudige hengel, makreelpluimpjes en wat lood is
voldoende om deze lekkere visjes te vangen!

- -De BBQ en een pintjes bier zullen bij aankomst klaarstaan!
Elke schipper dient zich te vergewissen van ondiepte in de nabijheid van de startlijn. Het
racecomité vestigt uw aandacht op de ondiepten alwaar geen enkele aansprakelijkheid
voor wordt gedragen.
Schippers nemen op eigen risico aan deze wedstrijden deel > “Decision to Race”. Het
wedstrijdcomité aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan materiaal,
persoonlijke letsels of overlijden, opgelopen tijdens, voor of na de wedstrijd.
Het indienen van protest is niet mogelijk wegens het vriendschappelijk karakter van dit
evenement.
http://www.abc-sportvissen.be/Paginas%20vissen%20op/vissenop-droomvissen/vissenop-makreelachtigensoort.htm
Soms kan men op korte tijd veel makreel vangen!
Makreel is erg bederfelijk en na enkele uren in de zon sta je gegarandeerd met bedorven vis. Beter is
het na de vangst van een tiental vissen deze onmiddellijk te reinigen en daarna in een vrieskist te
bewaren. Beperk het aantal te vangen vissen ook tot wat je echt kan gebruiken en vermijd het vissen
voor de vuilbak!

Het comité groet U
Sportieve zeeviszeilersgroeten en tot binnenkort!

