
KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUBvzw

WEDSTRIJD AANKONDIGING
Nationale wedstrijd voor Spirou, Europe, OK-jol, ILCA-klassen

Op het Galgenweel, Antwerpen Linkeroever.
19 maart 2023

1. Reglementen :
• De regels voor wedstrijdzeilen,RvW, 2021 – 2024, uitgegeven door World 
Sailing 
• Wedstrijdbepalingen, uitgegeven door de wedstrijdorganisatie. Beschikbaar op 
Manage2sail vanaf 15 maart 2023.
• De klassevoorschriften.

2. Inschrijving :
• Via Manage2sail tot vrijdag 17 maart. Op zondag 19 maart moet de registratie 

bevestigd worden door betaling van het vereiste bedrag.
• Het vereiste inschrijfbedrag, 15 €, dient betaald bij aanwezigheid registratie 

tussen 9 en 10u30. Locatie : KLYC-loods, Galgenweel.

3. Schema :
•  Er worden 4 wedstrijden voorzien : 2 s'morgens vlak na elkaar, 2 s'middags na 

een onderbreking van ± 45 min.
• Eerste signaal op 19/03/2022 om 10u30. 
• Er wordt geen startsignaal meer gegeven na 16 uur.
• Prijsuitreiking zo snel als mogelijk na behandeling van eventuele protesten.

4. Wedstrijdbanen :
• Trapezium banen met binnen- of buiten lus. Bij + 10 deelnemers per klasse 

wordt een afzonderlijke start gegeven. 

5. Prijzen :
• Er wordt een prijs voorzien voor de eerste van elke klasse. Indien er meer dan 

10 deelnemers  in die klasse zijn worden er 3 prijzen voorzien. Andere prijzen 
zijn mogelijk in samenspraak met de klasse organisatie.

6. Verantwoordelijkheid :
• Deelnemers participeren aan de wedstrijd volledig op eigen risico, zie regel 

4,RvW : Besluit om wedstrijd te zeilen. Organisatoren accepteren geen 
verantwoordelijkheid voor materiële en/of lichamelijke schade veroorzaakt door 
deelname aan deze wedstrijd.

7. VERZEKERING :

• Elke deelnemende boot moet beschikken over een verzekering voor 
schadeloosstelling aan derden voor een minimum bedrag van 500000 €.
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