
Wedstrijdbepalingen BZYC clubwedstrijden 

1    Reglementen 
De wedstrijdreeks is onderworpen aan de huidige, invoege zijn de regels voor wedstrijdzeilen (RvW) van de ISAF. 
Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen worden uiterlijk één uur voor de start van de betreffende wedstrijd bekend 
gemaakt bij de wedstrijdtoren van de Brugse Zeil- en Yachtclub. 

2    Eigen rekening en Risico 
De deelnemers zeilen geheel voor eigen risico. BZYC en het wedstrijdcomité zijn niet aansprakelijk voor enige 
schade, die direct of indirect in verband met de deelname aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan. 
Deelnemende jachten en boten dienen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. 

3    Deelname, inschrijving en inschrijvingsgeld 
Inschrijving is mogelijk op de dag van de wedstrijd in het clubhuis. Het inschrijvingsgeld dient bij inschrijving voor 
de te varen wedstrijd te worden voldaan. De betaling geldt als inschrijving!     

5    Bemanning 
Bij het inschrijven worden de namen opgegeven van alle bemanningsleden.  

Tijdens het zeilen moet er minstens een volledig team aanwezig zijn op de boot. 

Niet ingeschreven personen mogen tijdens het deelnemen aan de wedstrijd niet aanwezig zijn in de boot. 

6    Herkenbaarheid zeilboot 
Indien het deelnemende jacht geen zeilnummer of ander kenmerk in de zeilen heeft of niet beschikt over een 
duidelijk herkenbare naam op de romp, dan dient de deelnemer te zorgen voor herkenbaarheid voor het 
wedstrijdcomité. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun herkenbaarheid. 

8    Start- en finishlijn 
Het startgebied bevindt zich tegenover de controletoren of tegenover een startschip op het water afhankelijk van 
de windrichting. 

De startlijn wordt gemarkeerd door twee oranje boeien. Indien vanaf een startschip gestart wordt zal dit gelegen 
zijn nabij de twee oranje startboeien zodat de startlijn gevormd wordt tussen beide boeien. 

De startlijn is tevens finishlijn. 

 

9    Startprocedure 

Alle groepen starten op hetzelfde moment. 

Volgende startprocedure wordt gebruikt: 

Sein                                    Vlag en geluid                                     Minuten voor het startsein 

Waarschuwing                   Klassenvlag; 1 geluidssein                  5 

Voorbereiding                    I-vlag; 1 geluidssein                           4 

Eén minuut                        I-vlag weg; 1 geluidssein                   1 

Start                                   Klassenvlag weg; 1 geluidssein         0 

Tijden moeten worden opgenomen van de visuele seinen; aan het uitblijven van een geluidssein mag geen 
betekenis worden toegekend.         
  



10  Individuele terugroep 
In afwijking van art. 29.1 RvW zullen bij een individuele terugroep (X-vlag) herhaalde geluidsseinen worden 
gegeven om de 45 seconden na het startsein gedurende 4 minuten na de start.     
 
11  Wedstrijdklassement 
 
Elke wedstrijd bevat minstens drie gezeilde reeksen om geldig te zijn. Indien er meer dan drie reeksen worden 
gevaren, tellen de beste drie reeksen per zeiler mee.  
 
Een wedstrijdklassement wordt opgesteld volgens handicapberekening.  
 
De winnaar is de boot met het meeste punten. Hoe meer boten er zijn, hoe meer punten er te verdienen vallen 
 
1ste plaats: aantal punten = aantal deelnemers 
2de plaats: aantal punten = aantal deelnemers – 1  
3de plaats: aantal punten = aantal deelnemers – 2  
enz…. 
 
Laatste plaats: 1 punt 
DNF:  0 punten 
DNS, DNQ: 0 punten 
 
 
Bij gelijke punten: Best behaalde plaats wint. Indien er dan nog geen onderscheid is gemaakt, telt de laatst 
gezeilde reeks. 

  
12  Eindklassement 
 
Per wedstrijd wordt er een klassement opgesteld. 
Het eindklassement is het resultaat van alle wedstrijdklassementen. Alle gezeilde wedstrijden tellen mee. 
 
Bij gelijke punten: De zeiler met de meest gezeilde wedstrijden wint. Indien er dan nog geen onderscheid is 
gemaakt, telt de laatst gezeilde wedstrijd door beide gezeild. 
 
13  Protesten en straffen 
 
Protesteren tegen deelnemers die een overtreding begaan is niet onsportief!! Het nemen van straf door een 
deelnemer die een overtreding begaat, is sportief! Bij voorkeur dienen protesten door het direct “nemen van straf” 
geregeld te worden (720° bij zeilfouten en 360° bij raken van een boei).  
Indien de “overtreder” het protest betwist en zijn straf niet neemt en/of door het incident schade is ontstaan, dient 
zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd een ingevuld protestformulier te worden ingediend bij het 
wedstrijdcomité. 
 

14  Protestvlag 
Dit is niet van toepassing. Bij de eerste redelijke gelegenheid een rode vlag te tonen indien zij de bedoeling 
hebben te protesteren, wordt vervangen door duidelijk hoorbaar “protest” te roepen. 

15  Banen 
De te varen baan wordt bekend gemaakt aan de controletoren. De banen kunnen bij elk merkteken van de baan 
worden afgekort met vlag “S”. De finish is dan tussen het merkteken en de staak waaraan vlag “S” wordt getoond. 

Merktekens van de baan zijn: 

.          startlijn = finishlijn 

·          driehoekige start- en finish boei; 

·          baanboeien rond en genummerd. 

16  Motorboten 
Motorboten, behalve reddingsboten en wedstrijdcomité, worden niet toegestaan in het wedstrijdparcours. 


