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Notice Of Race
1. Datum regatta’s
a) Regatta #1		
02 juni 2018.
b) Regatta #2		
03 juni 2018.
c) Regatta #3		
18 augustus 2018.
d) Regatta #4		
08 september 2018.
e) Regatta #5		
09 september 2018.
Er kan voor elke wedstrijd afzonderlijk ingeschreven worden.
2. Reglementen
2.1 De wedstrijden wordt gevaren zoals beschreven in “The Racing Rules of Sailing 2017-2020
(RRS)”, de regels van de RBSF en de regels van de CR-klasse.
2.2 In geval van betwisting over de RRS, is de Engelse versie zoals gepubliceerd door World Sailing, doorslaggevend.
2.3 Regel 44.1 van de RRS wordt gewijzigd en regel 44.3 is niet van toepassing. Zie verder onder 15.
3. Reclame
3.1 Er wordt gevaren overeenkomstig de “World Sailing RRS 79 and Regulation 20 - Advertising
Code” in categorie C (onbeperkte reclame) en volgens de bepalingen van de RBSF.
4. Inschrijving
4.1 Om deel te nemen aan een wedstrijd dient het jacht te beschikken over een geldige meetbrief
(jaarlijks te hernieuwen), afgeleverd door het CR secretariaat.
4.2 Een boot kan echter aan één regatta deelnemen met een voorlopige meetbrief (VRP), afgeleverd door de organisatoren.
4.3 Inschrijven kan tijdens de inschrijvingssessies, vermeld onder punt 7.1.
4.4 Men kan ook online inschrijven door middel van het inschrijvingsformulier, dat te vinden is op
onze website: http://www.blanksailing.be/cr-sailing-series.html
4.5 De inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
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5. Identificatie op de zeilen
5.1 RRS art 77 bepaalt dat elk deenemend jacht een erkend zeilnummer zal voeren. Een jacht die
dit niet doet, zal niet in de uitslag worden opgenomen.
5.2 In geval van twijfel, zal de eigenaar moeten kunnen aantonen dat het zeilnummer gevoerd
werd.
5.3 Er kan een zeilnummer aangevraagd worden via www.belgiansailing.be
6. Wedstrijdsecretariaat
a) Regatta #1 (Blankenberge):
b) Regatta #1 (Nieuwpoort): 		
c) Regatta #2 (Nieuwpoort): 		
d) Regatta #2 (Blankenberge):
e) Regatta #3 (Blankenberge):
f) Regatta #4 (Blankenberge):
g) Regatta #5 (Blankenberge):

clubhuis RSYB (start).
wedstrijdsecretariaat KYCN (finish).
wedstrijdsecretariaat KYCN (start).
clubhuis VNZ (finish).
clubhuis VVW Blankenberge.
clubhuis VVW Blankenberge.
clubhuis VVW Blankenberge.

7. Inschrijvingsgeld
7.1 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10,00 per wedstrijd.
8. Reserve
9. Programma
9.1 Inschrijving en registratie voor de wedstrijden, in het respectievelijke wedstrijdseceratriaat
a) Regatta #1: op 01/06, van 20u00 tot 22u00. Op 02/06, van 07u15 tot 07u30.
b) Regatta #2: op 01/06, in het clubhuis RSYB, van 20u00 tot 22u00. Op 02/06, van 07u15
tot 07u30, eveneens in het clubhuis RSYB.
Eventueel kan er na de prijsuitreiking op 03/06 voor deze wedstrijd ingeschreven worden, in
het wedstrijdsecretariaat te Nieuwpoort.
c) Regatta #3: op 17/08, in het clubhuis VVW Blankenberge, van 20u00 tot 22u00. Op
18/08, van 09u00 tot 09u15, eveneens in het clubhuis VVW Blankenberge.
d) Regatta #4: op 07/09, in het clubhuis VVW Blankenberge, van 20u00 tot 22u00. Op
08/09, van 09u00 tot 09u15, eveneens in het clubhuis VVW Blankenberge.
e) Regatta #5: op 07/09, in het clubhuis VVW Blankenberge, van 20u00 tot 22u00. Op
08/09, van 09u30 tot 09u45, eveneens in het clubhuis VVW Blankenberge.
9.2 Start en finish
a) Regatta #1: start te Blankenberge, finish te Nieuwpoort. Eerste start om 09u00.
b) Regatta #2: start te Nieuwpoort, finish te Blankenberge. Eerste start om 13u00.
c) Regatta #3: start en finish te Blankenberge. Eerste start om 11u00.
d) Regatta #4: start en finish te Blankenberge. Eerste start om 10u30.
e) Regatta #5: start en finish te Blankenberge. Eerste start om 12u00.
9.3 Wijzigingen aan het programma
Zullen ten laatste de dag vóór de wedstrijd en vóór 20u00 aangebracht worden op het wedstrijdbord nabij het wedstrijdsecretariaat.
9.4 Wedstrijden
a) Op 02/06 • alle CR-klassen.
b) Op 03/06 • alle CR-klassen.
c) Op 18/08 • alle CR-klassen.
d) Op 08/09 • alle CR-klassen.
e) Op 09/09 • alle CR-klassen.
9.5 Aantal starts per regatta
Er zal minstens één start per klasse plaats vinden, met inachtneming van regel 27.3 van de RRS.
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9.6 Eerste waarschuwingssignaal
a) Regatta #1 niet vroeger dan 08u55.
b) Regatta #2 niet vroeger dan 12u55.
c) Regatta #3 niet vroeger dan 10u55.
d) Regatta #4 niet vroeger dan 10u25.
e) Regatta #5 niet vroeger dan 11u55.
10. Bemanningslijst en wettelijke uitrusting
10.1 Bij de briefing van elke respectevelijke regatta moet een correct ingevulde bemanningslijst
afgegeven worden. Elke wijziging die nadien nog zou gebeuren, moet onmiddellijk aan het
wedstrijdcomité meegedeeld worden.
10.2 Ieder deelnemend jacht moet de door de wet voorgeschreven uitrusting aan boord hebben, en
moet voldoen aan datgene wat in het grijze vak in onderstaande lijst is vermeld.
10.3 Bij een opgave dient de wedstrijdleiding onmiddelijk op te hoogte worden gebracht, dmv. VHF
kanaal 72 of met een GSM. Contactnummer wordt tijdens de briefing bekend gemaakt.
10.4 Het is verboden zich buiten het voorgeschreven wedstrijdgebied te begeven.
Elke activiteit

Activiteit
< 2 zeemijl

Activiteit
> 2 zeemijl

Activiteit
> 6 zeemijl

Deelnemerslijst
per vaartuig (a)

X

X

X

X

Reddingsvest aan in
kuip of aan dek (b)

X

X

X

X

Alarmering (c)

X

Alarmering en
communicatie (d)

X

EPIRP (e)

X

Reddingsvlot aan dek
(f)

X

(a) De organisator dient een lijst in te vullen met de namen van de deelnemers per vaartuig voor aanvang
van de activiteit, gedurende de volledige termijn dient de lijst de werkelijkheid te reflecteren
(b) Als een reddingsvest de aard van de activiteit hindert, volstaat een zwemvest.
(c) Alarmering kan gebeuren bv. aan de hand van vuurpijl, draagbare VHF, PLB 406MHz, AIS SART,
GSM.
11. Controle
11.1 Minimum 20% van de deelnemende jachten zal vóór de wedstrijd gecontroleerd worden.
11.2 Elke overtreding op artikel 10, zowel vóór of tijdens de wedstrijd, zal resulteren in een startverbod (indien de overtredeing vóór de start wordt vastgesteld) en een DSQ, zonder verhaal.
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11.3 Iedere boot moet een geldige meetbrief of een éénmalige VRP kunnen tonen. Er kan tevens
een controle gebeuren om na te gaan of de boot beantwoordt aan de klassevoorschriften en
de gegevens op de meetbrief. Boten die niet in orde bevonden worden, kunnen uit de uitslag
worden geschrapt.
12. Sailing instructions
12.1 Een PDF met de S.I. voor de respectievelijke regatta’s van CR Sailing Series kan 14 dagen
vóór aanvang van de wedstrijd via onze website gedownload worden. Er zal tijdens de registratie geen papieren versie beschikbaar zijn.
13. Wedstrijdgebied
13.1 De zeilwedstrijden worden gevaren binnen de volgende zones: A-boei, O-boei, W-boei, MOW1,
AW1, Wenduine Bk E, WK 7 en WK 16.
13.2 Voor regatta #1 en regatta #2 wordt dit wedstrijdgebied uitgebreid tot Oostende Bk West,
Nieuwpoort Bk en WK 3.
14. Wedstrijdbanen
14.1 De wedstrijdbaan, de te ronden merktekens, en de volgorde waarin deze moeten gerond worden zullen de ochtend van de wedstrijd, ten laatste één uur vóór het eerste waarschuwingssignaal, medegedeeld worden.
15. Straffen
15.1 Voor alle jachten is regel 44.1 gewijzigd, zodat maar één ronde, inclusief eenmaal overstag
gaan en één gijp, vereist is.
16. Puntentelling
16.1 De laagste score telling is van toepassing.
16.2 In totaal vijf wedstrijden over de vijf wedstrijddagen samen zijn nodig om een eindklassement
over de CR Sailing Series 2018 op te maken.
16.3 Indien er meer dan vijf wedstrijden gevaren zijn over de vijf dagen samen, valt het slechtste
resultaat weg.
16.4 Na iedere regatta wordt een klassement opgemaakt.
17. Reserve
18. Haven nieuwpoort
a) Het liggeld voor de overnachting te Nieuwpoort (€ 1,80 per strekkende meter), na regatta #1,
dient te worden voldaan bij de inschrijving. We zullen aan iedere boot die de finishlijn overschrijdt, de juiste ligplaats mededelen.
b) De organisatie voorziet een drink na de wedstrijd. Voor de invulling van de rest van de avond
heeft iedere deelnemer de vrije keuze. (We zullen een afspraak maken met de uitbater van het
KYCN restaurant, zodat deze een hoofdgerecht aan een gunstige prijs zou aanbieden).
19. Reserve
20. Reserve
21. Radiocommunicatie
21.1 Het wedstrijdcomité maakt gebruik van VHF kanaal 72.
21.2 Iedere deelnemende boot dient over een werkende VHF te beschikken.
21.3 Voor de eerste startprocedure, moet men zich via deze VHF melden bij het wedstrijdcomité.
www.blanksailing.be
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21.4
21.5
21.6
21.7
21.8

Inbreuken op artikel 21.2 of 21.3 worden bestraft met een startverbod en een DSQ, zonder verhaal.
Tenzij in geval van nood, zijn berichten tussen de deelnemende jachten verboden.
Deze beperking geldt ook voor mobiele telefoons of andere technieken van communicatie.
Het wedstrijdcomité zal de startprocedure ondersteunen via VHF kanaal 72.
Het blijven echter de visuele signalen die het verloop van de start weergeven en die van tel zijn.

22. Prijzen
a) Er zijn gratis consumpties voorzien.
b) Per deelnemende boot is er voor elke opvarende een t-shirt voorizen, echte met een maximum
van 5 stuks, en zolang de voorraad strekt.
c) Bij de einduitslag ontvang iedere deelnemende boot een prijs en is er een wisselbeker “Stad
Blankenberge” voor de club met het minst gescoorde punten.
d) De proclamatie na regatta #1 gaat om 19u00 door in het clubhuis KYCN.
e) De proclamatie na regatta #2 gaat om 18u00 door in het clubhuis VNZ.
f) De proclamatie na regatta #3 gaat om 18u00 door aan het lokaal van de Sea-Scouts.
g) Hier voorzien we gratis drank en hamburgers.
h) De proclamatie na regatta #4 gaat om 18u00 door in het clubhuis VVW Blankenberge.
i) De prijsuitreiking na regatta #5 gaat om 18u00 door in het clubhuis van VVW Blankenberge.
23. Verantwoordelijkheid
23.1 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, vóór of na de wedstrijden.
24. Verzekering
24.1 Ieder deelnemende boot moet een geldige verzekering hebben tegenover derden, met voldoende dekking.
25. Verdere informatie
Zie onze website: www.blanksailing.be
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