
 Wedstrijdaankondiging 

 

WSV Del Mare nodigt u op zondag 09 oktober 2022 uit voor de     

Spirou Trophy 

   

 

1. Regels   

In de wedstrijdserie gelden de regels gedefinieerd in “Racing rules of Sailing” van World Sailing – Regels voor Wedstrijdzeilen 

(RvW).   

In geval van conflict tussen wedstrijdaankondiging, klasse-reglement en/of specifieke wedstrijdbepalingen primeren deze laatste.  

Boten moeten hun zeilnummer voeren (RvW G).    

 

2. Inschrijving   

Het inschrijfgeld is 15€ per boot, te voldoen bij registratie ter plaatse.   

 

3. Programma   

09:00-09:30 registratie   

09:45 schippersmeeting   

10:15 eerste start   

16:00 laatste mogelijkheid om een waarschuwingssein te geven   

Het aantal wedstrijden wordt uitsluitend bepaald door het wedstrijdcomité, rekening houdend met het aantal deelnemers, de 

weersomstandigheden, tijdsrestricties en andere relevante factoren.  

 

4. Wedstrijdbepalingen  

Zie volgende bladzijde. 

 

5. Banen, startschema's en scores   

De te zeilen baan, merktekens, startschema's en klassenvlaggen zullen op het mededelingenbord aangegeven worden.   

Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.   

 

6. Prijzen   

Voor de eerste drie deelnemers en de eerste junior zijn een trofee voorzien, er is ook een prijs voor iedere deelnemer.   

 

7. Catering    

Natuurlijk is tijdens deze wedstrijddag drank en pizza te bekomen in de cafetaria. Pizza’s kan je bestellen bij de inschrijving.  

 

8. Verzekering   

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid, voor een minimum bedrag van 1 000 000,00 €.   

 

9. Afwijzing van aansprakelijkheid   

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 van RvW, “Besluit om wedstrijd te zeilen”. De 

organiserende autoriteit, noch het wedstrijdcomité zijn verantwoordelijk voor enige materiële schade, lichamelijk letsel of dood in 

samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.  

Voor deelnemende kinderen wordt een handtekening van hun ouder of hoedepersoon gevraagd.    

 

10. Hulpschepen   

Behoudens uitdrukkelijke toestemming, worden uitsluitend motorboten van de wedstrijdorganisatie op het watervlak in Waasmunster 

toegelaten. 

 



  

Wedstrijdbepalingen Spirou Trophy 09 oktober 2022  

WSV Del Mare te Waasmunster  

  

1. REGELS  
In de wedstrijdserie gelden de regels gedefinieerd in “Racing rules of Sailing” van World Sailing.- 

Regels van Wedstrijdzeilen (RvW) en de bepalingen van Nationale Autoriteit Belgian Sailing. In geval 

van conflict tussen aanvullende wedstrijdaankondiging, klasse-reglement en/of onderhavige specifieke wedstrijdbepalingen, primeren deze 

laatste.  

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 van RvW, “Besluit om wedstrijd te zeilen”. De organiserende 

autoriteit, noch het wedstrijdcomité zijn verantwoordelijk voor enige materiële schade, lichamelijk letsel of dood in samenhang met of voor, 

gedurende of na de wedstrijdserie.  Behoudens toestemming, worden op het water geen andere motorboten dan van de organisatie toegelaten De 

wedstrijdserie staat open voor vaartuigen van de klasse Spirou die voorafgaandelijk zijn ingeschreven bij het wedstrijdbureau.   

2. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS  
Het wedstrijdbureau, met het door de deelnemers verplicht te consulteren wedstrijdbord, bevindt zich bij het clubgebouw.  

Eventuele wijzigingen aan de wedstrijdbepalingen, worden aangekondigd door het hijsen van de “L” vlag, medegedeeld op het wedstrijdbord, in 

geval van noodzaak op het startschip.  

3. KLASSEVLAG  
Het voor deze klasse gebruikt waarschuwingssein is de klassetekenvlag Spirou.  

4. DE WEDSTRIJDBAAN  
De te bezeilen wedstrijdbaan wordt meegedeeld op het wedstrijdbord met als nr 1 driehoek lus, nr 2 driehoek lus driehoek, nr 3 driehoek. Het 

comitéschip toont de nummervlag die van toepassing is voor de start.  

5. BOEIEN  
De juiste kleur van de boeien worden meegedeeld op het wedstrijdbord.  

6. START  
De start is tussen het comitéschip en een boei. Wedstrijden worden gestart volgens regel 26.   

7. DE FINISH  
De finish ligt tussen het comitéschip en een boei aan de andere zijde van het comitéschip.  

Boten die 15 minuten na het finishen van de eerste in zijn klasse niet gefinisht zijn, scoren DNF.  

8. PROTESTEN  
De intentie van een deelnemer om voor een wedstrijdmanche te protesteren, deelt deze ook mee aan het finishcomité.  

Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdbureau. Verklaringen en protesten worden altijd bij het wedstrijdbureau gedeponeerd 

binnen de protesttijd limiet. De protesttijd limiet is 20 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste reeks.  

Deelnemers die een protest kregen aangezegd, zullen het mededelingenbord aan het wedstrijdbureau spontaan consulteren voor plaats en uur van 

behandeling van het protest door het protestcomité, zo snel mogelijk na het verstrijken van de protesttijd.  

9. SCOREN  
Het maximaal aantal geprogrammeerde wedstrijden is 6. Het wedstrijdcomité beslist soeverein over het aantal, rekening houdend met alle 

relevante omstandigheden.  

Voor een geldige wedstrijdserie moeten evenwel 3 wedstrijden (manches) worden voltooid. In dit geval zal de seriescore van een deelnemer het 

totaal zijn van al zijn wedstrijdscores volgens Lage Puntensysteem (RvW Appendix A). Vanaf 4 wedstrijdmanches wordt de slechtste score 

afgetrokken.  

10. EERSTE START  
De eerste startprocedure is gepland om 10h15. Een geldige start kan niet vroeger dan 10u15 worden gegeven, behoudens herstarten. Boten die 4 

minuten na het startsein niet gestart zijn, scoren DNS. 11. LAATSTE START  

Een geldige start kan niet later dan 16u00 worden gegeven.  

 

WSV Del Mare 

Hamstraat 1, 9250 Waasmunster  

https://www.delmare.be/ 
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