VNZ Makreelcup 2017
Notice of Race - Mackerel Instructions
Blankenberge za 02 09 2017

1. Reglementen
1.1 De wedstrijd wordt gevaren zoals beschreven in “The Racing Rules of Sailing 2013-2016
(RRS)”, de regels van het KBYV en de regels van de CR-klasse. CR meetbrief niet verplicht.
Indien geen meetbrief gelieve onderstaande gegevens asap door te mailen naar
rob.vandenbergh@tech.kuleuven.be : naam, schip, type, lengte , breedte, diepgang, soort
zeilen, kiel , overmaats, cr rating al dan niet aangevraagd, soort schroef, zeilnummer,…
Aan de hand van deze gegevens zal Rob een rating toekennen aan uw schip!
Deelnemers dienen dit jaar enkel deel te nemen aan de zeilwedstrijd. De viswedstrijd deze
editie kan niet doorgaan. Op 23/8 werd van hogerhand besloten de makreelquota voor
Belgische vissersvaartuigen te sluiten op 28/8. Dit is nagevraagd en blijkt ook van
toepassing op zeiljachten.
(Wat mag er nog gevangen worden: Horsmakreel, steenbolk, rode poon, wijting, vlaswijting,
kabeljauw,… Let op minimummaten van specifieke vissoorten!)
De BBQ en het feest met optreden ‘s avonds gaan door! Deze week op jacht geweest en 65
makrelen gestrikt (en ingevroren), met wat geluk komen er nog bij!
Briefing in de Sloepe vrijdagavond 01/ 09 om 20:00 BT.

Startsein om 09:00 !
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 geluidssein, Start 0+1 lang geluidssein.
De klassevlag is de VNZ-vlag. (te verkrijgen op briefing)
Wedstrijdbaan:
Start >
Wenduine Bk-E > ronden aan stuurboord.
AW1 > ronden aan bakboord.
Gootebank = Finish. (14.2 NM)
Gootebank (N 51°26,959 E 002° 52,717) Finish tussen Gootebank E en oranje vlag op Rib
comité m/v “Miep Miep”. VHF kanaal 10 voor communicatie met finishschip/comité.
Wanneer geen finishschip in de buurt dienen de deelnemers te finishen op maximum één
kabel ten oosten van de Gootebank boei, deze eindtijd noteren en door communiceren
naar s/v Najade/ comité op ch 10.
- De BBQ en een aperitief zullen bij aankomst klaarstaan in de Scute werf! Gelieve dit jaar
geen makrelen te overhandigen aan het BBQ-team voor verdere behandeling!
- Ook dit jaar mogen we The Live Sailing Band verwelkomen !!! Kom dat zien!
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 wedstrijd 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.

Het comité groet U
Sportieve zeilersgroeten en tot binnenkort!

