
 

Wedstrijd aankondiging 
 

De enige, echte KLYC Dikke Buiken race 
 Datum : 28 mei 2016, 

Plaats :  GALGENWEEL natuurlijk, waar anders? 

 

1 Reglementen : 

1.1 The Racing Rules of Sailing, zoals opgesteld door de wedstrijdleider : Niet knotsen, niet 

botsen, BB-SB, en de rest van 't boekske. 

1,2 Wedstrijdbepalingen vermeld op 28 mei  
 

2          Voorwaarden voor Inschrijving : 

Per team, bestaande uit 3 leden, leden van de KLYC. 

Minimum gewicht van het team : 210 kg. Damesteams krijgen vermindering... 

Totale leeftijd van het team : Minimum 90 jaar. Dames mogen ietsiepietsie jonger zijn... 

Maximum aantal teams : 8 : Wie eerst komt, komt eerst. 

Hoe : Mailtje aan het secretariaat met de namen van de teamleden. 

Prijs : 30€/team : Inclusief 3 maal BBQ, 15 drankbonnen...Geen korting mogelijk.... 
 

3 Mededelingen aan Deelnemers  

 Worden vermeld op het bord aan de ingang van de club of rond geroepen...  
 

4 Wijzigingen in de Wedstrijdbepalingen : 

Liefst niet, maar als nodig zal je het horen... 

5 Signalen aan de wal 
  Worden getoond aan de mast voor het club gebouw, of op de comitéboot op dat moment 

 gemeerd voor het clubgebouw. 

6 Schema van de wedstrijden : 
 Eerste signaal om 11 uur. 

 Er zijn 5 boten beschikbaar dus er varen telkens 5 teams. Elk team vaart 1 maal met elke 

boot : Hunter1, 2 en 3; Caravelle en wayfairer. De teams die niet varen worden mogelijk 

op een andere manier op de proef gesteld? (trekker trek?) 

7 Klasse vlaggen : 
 Geen.  
 Startprocedure bestaat uit waarschuwing (W-vlag) 5 minuten voor start. 
 Maak je klaar (K-vlag) 4 minuten voor de start. 
 K gaat down 1 minuut voor de start. 
 W gaat down op de start.  

8 De wedstrijdbaan: 

 Vierkant : 

 

 



 
 

Start tussen Rood, 1,2,3,4, finish tussen rood 
 

9 SCORE :  

  Eerste plaats in een reeks geeft 1 punt, 2de plaats 2 enzovoort tot 5. Minste 
punten op de valreep : die wint! 

10 Vervanging van bemanning en/of materiaal: 

 Enkel toegelaten na omkoping van het wedstrijd comité door het aanbieden van 
enkele consumaties... 

11 PRIJZEN: 
 ? 
Prijsuitreiking in de gebouwen van de KLYC, Galgenweel asap na de laatste 
reeks en het opruimen van de boten, maar vermoedelijk rond een 19 uur 
(aperitieftijd). Nadien BBQ : Inschrijven , minstens 4 dagen op voorhand. Prijs : 
15 €/persoon. 

12 VERANTWOORDELIJKHEID : 

 Deelnemers participeren aan de wedstrijd volledig op eigen risico, zie regel 4,Besluit om 

wedstrijd te zeilen. Organisatoren accepteren geen verantwoordelijkheid voor materiële 

en/of lichamelijke schade veroorzaakt door deelname aan deze wedstrijd. 

13 VERZEKERING : 

 Elk teamlid beschikt over een familiale die dit soort evenementen dekt. 
 

 

  
 


