Blank Races 2017
Blankenberge

Zaterdag 17 juni, zondag 18 juni en zaterdag 19 augustus 2017

RSYB, VNZ, VVW Blankenberge

Notice Of Race
1. Reglementen
1.1 De wedstrijd wordt gevaren zoals beschreven in “The Racing Rules of Sailing 2017-2020
(RRS)”, de regels van het KBYV en de regels van de CR-klasse.
1.2 In geval van betwisting over de regels, is de Engelse versie zoals gepubliceerd door World Sailing, doorslaggevend.
1.3 Regel 44.1 van de RRS wordt gewijzigd en regel 44.3 is niet van toepassing. Zie verder onder 12.
2. Reclame
2.1 Er wordt gevaren overeenkomstig de “World Sailing RRS 79 and Regulation 20 - Advertising
Code” in categorie C (onbeperkte reclame) en volgens de bepalingen van het K.B.Y.V.
3. Inschrijving
3.1 Om deel te nemen aan een wedstrijd dient het jacht te beschikken over een geldige meetbrief
(jaarlijks te hernieuwen), afgeleverd door het CR secretariaat.
3.2 Een boot kan echter éénmaal deelnemen met een voorlopige meetbrief (VRP), afgeleverd door
de organisatoren.
3.3 Deze boot wordt vermeld in de uitslag, maar kan geen prijs winnen.
3.4 Na in regelstelling wordt de uitslag aangepast en krijgt de boot een geldige meetbrief.
3.5 Dit kan tijdens de inschrijvingssessies, vermeld onder punt 7.1.
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3.6 Men kan ook online inschrijven, door middel van het inschrijvingsformulier, dat te vinden is op
onze website: http://www.blanksailing.be/online-inschrijven-blank-races.html
3.7 De inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
Inrichtende clubs:
WEDSTRIJD

DATUM

CLUB

Blank Race #1

za 17/06

RSYB

Blank Race #2

zo 18/06

VNZ

Blank Race #3

za 19/08

VVW

4. Wedstrijdsecretariaat
4.1 Wedstrijdsecretariaat Blank Race #1 (Blankenberge): clubhuis RSYB (start).
4.2 Wedstrijdsecretariaat Blank Race #1 (Nieuwpoort): clubhuis VVW Nieuwpoort (finish).
4.3 Wedstrijdsecretariaat Blank Race #2 (Nieuwpoort): clubhuis VVW Nieuwpoort (start).
4.4 Wedstrijdsecretariaat Blank Race #2 (Blankenberge): clubhuis VNZ (finish).
4.5 Wedstrijdsecretariaat Blank Race #3 (Blankenberge): clubhuis VVW Blankenberge.
5. Inschrijvingsgeld
5.1 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 7,50 per wedstrijd.
6. Reserve
7. Programma
7.1 Inschrijving en registratie voor de wedstrijden, in het wedstrijdseceratriaat:
Blank Race #1: op 16/06, in het clubhuis RSYB, van 20u00 tot 22u00. Op 17/06, van 07u45 tot
08:15, eveneens in het clubhuis RSYB.
Blank Race #2: op 16/06, in het clubhuis RSYB, van 20u00 tot 22u00. Op 17/06, van 07u45 tot
08:15, eveneens in het clubhuis RSYB.
Eventueel kan er voor deze wedstrijd ingeschreven worden te Nieuwpoort, na de prijsuitreiking
op 17/06, in het clubhuis VVW Nieuwpoort.
Blank Race #3: op 18/08, in het clubhuis VVW Blankenberge, van 20u00 tot 22u00. Op 19/08,
van 07u45 tot 08u15, eveneens in het clubhuis VVW Blankenberge.
7.2 Blank Race #1: start te Blankenberge, finish te Nieuwpoort. Eerste start om 10u00.
Blank Race #2: start te Nieuwpoort, finish te Blankenberge. Eerste start om 08u00.
Blank Race #3: start en finish te Blankenberge. Eerste start om 10u00.
7.3 Wijzigingen aan het programma, zullen ten laatste de dag voor de wedstrijd en vóór 20u00 aangebracht worden op het wedstrijdbord nabij het wedstrijdsecretariaat.
7.4 Wedstrijden:
Op 17/06 • alle CR-klassen;
Op 18/06 • alle CR-klassen;
Op 19/08 • alle CR-klassen.
7.5 Aantal starts: er zal minstens één start per klasse plaats vinden, echter met inachtneming van
regel 27.3 van de RRS.
7.6 Het eerste waarschuwingssignaal zal voor Blank Race #1 niet vroeger dan 09u55 gegeven
worden, voor Blank Race #2 niet vroeger dan 07u55 en voor Blank Race #3 niet vroeger dan
09u55.
8. Controle
8.1 Iedere boot moet een geldige meetbrief of een éénmalige VRP tonen. In aanvulling kan het
volgende gecontroleerd woren: of alle door de wet voorgeschreven documenten, reddingsmidwww.blanksailing.be
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delen en materiaal aan boord zijn. Indien dit niet het geval is, wordt deelname aan de wedstrijd
geweigerd.
8.2 Deze controle kan ook na de wedstrijd gebeuren. Boten die niet in orde bevonden worden, kunnen uit de uitslag worden geschrapt.
9. Sailing Instructions
9.1 Een PDF met de S.I. voor de Blank Race #1 en #2 kan vanaf 30/04/17 via onze website gedownload worden. Voor Blank Race #3 is dit 31/05/17.
9.2 De papieren versie van de Sailing Instructions zal de dag vóór de wedstrijd, vanaf 20u00, beschikbaar zijn in het wedstrijdsecretariaat. Enkel deze versie is definitief. De versiedatum, rechts
onderaan elke pagina, geldt als referentie.
10. Wedstrijdgebied
10.1 De zeilwedstrijden worden gevaren binnen de volgende zones: A-boei, O-boei, W-boei, MOW1,
AW1, Wenduine Bk E, WK 7 en WK 16.
10.2 Voor Blank Race #1 en #2 wordt dit wedstrijdgebied uitgebreid tot Oostende Bk West,
Nieuwpoort Bk en WK 3.
11. Wedstrijdbanen
11.1 De wedstrijdbaan, de te ronden merktekens, en de volgorde waarin deze moeten gerond worden zullen de ochtend van de wedstrijd, ten laatste één uur voor het eerste waarschuwingssignaal, medegedeeld worden.
12. Straffen
12.1 Voor alle jachten is regel 44.1 gewijzigd, zodat maar één ronde, inclusief eenmaal overstag
gaan en één gijp, vereist is.
13. Puntentelling
13.1 De Oostenrijkse puntentelling is van toepassing.
13.2 In totaal drie wedstrijden over de drie wedstrijddagen samen zijn nodig om een eindklassement
over de Blank Races 2017 op te maken.
13.3 Indien er meer dan drie wedstrijden gevaren zijn over de drie dagen samen, valt het slechtste
resultaat weg.
13.4 Iedere wedstrijddag wordt een dagklassement opgemaakt.
14. Reserve
15. Haven Nieuwpoort
15.1 Het liggeld voor de overnachting te Nieuwpoort, na Blank Race #1, dient te worden voldaan
bij de havenmeester te Nieuwpoort. We zullen aan iedere boot die de finishlijn overschrijdt, de
juiste ligplaats mededelen.
15.2 De organisatie voorziet een drink en prijsuitreiking na de wedstrijd. Voor de invulling van de
rest van de avond heeft iedere deelnemer de vrije keuze. (We zullen, net zoals vorig jaar, een
afspraak maken met de uitbater van het VVW restaurant, zodat deze een hoofdgerecht aan een
gunstige prijs zou aanbieden).
16. Reserve
17. Reserve
18. Radiocommunicatie
18.1 Het wedstrijdcomité maakt gebruik van VHF kanaal 72.
18.2 Tenzij in geval van nood, zijn berichten tussen de deelnemende jachten verboden.
18.3 Deze beperking geldt ook voor mobiele telefoons of andere technieken van communicatie.
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18.4 Het wedstrijdcomité zal de startprocedure ondersteunen via VHF kanaal 72.
18.5 Het blijven echter de visuele signalen die het verloop van de start weergeven en die van tel zijn.
19. Prijzen
19.1 Na iedere Blank Race wordt per klasse een fles cava onder de deelnemers verloot.
19.2 Voor elke opvarende wordt na Blank Race #1 en #2 een gratis consumptiebon voorzien.
19.3 De prijsuitreiking na Blank Race #1 gaat om 19:00 door in het clubhuis VVW Nieuwpoort.
19.4 De prijsuitreiking na Blank Race #2 gaat om 17:00 door in het clubhuis VNZ.
19.5 De prijsuitreiking na Blank Race #3 gaat om 18:00 door aan het lokaal van de Sea-Scouts.
19.6 Na Blank Race #3 worden, aan de hand van de einduitslag over de drie Blank Races samen,
prijzen uitgereikt aan de schippers die aan elke Blank Race deelnamen.
19.7 Na Blank Race #3 zorgen we voor gratis drank en braadworsten, aan het lokaal van de
Sea-Scouts.
20. Verantwoordelijkheid
20.1 Schippers nemen op eigen risico aan deze wedstrijden deel. Zie regel 4, “Decision to Race”.
Het wedstrijdcomité aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan materiaal,
persoonlijke letsels of overlijden, opgelopen tijdens, voor of na de wedstrijden.
21. Verzekering
21.1 Ieder deelnemende boot moet een geldige verzekering hebben tegenover derden, met voldoende dekking.
22. Verdere informatie
Zie onze website: www.blanksailing.be

www.blanksailing.be
info@blanksailing.be

4

Blank Races • Notice of Race
Versie 26 april 2017

