Notice of Race
Belgian Windsurf Pool 2009 Racing
1

Plaats, data en Organiserende Autoriteit.

De wedstrijden worden georganiseerd door de clubs, bijgestaan door de Vlaamse Yachting Federatie
en door de Belgian Association 4 Boardriding Competitors.
(a) BK Formula Windsurfing – (e) Hybrid & RS:X
date
1 mei
2 mei - 3 mei
9 mei - 10 mei
29 aug - 30 aug
19 sep - 20 sep

Training Grevelingen
BK Grevelingen
North Sea Cup VVW in&out
BK De Punt
Finale BK Windekind

Location
Grevelingendam (NL)
Grevelingendam (NL)
Oostende
Brouwersdam (NL)
Oostduinkerke

Training Grevelingen
BK Grevelingen
North Sea Cup VVW in&out
BK De Punt
BK Windekind Standby
Finale BK Windekind
standby Slalom (& Speed)
standby Slalom (& Speed)

Location
Grevelingendam (NL)
Grevelingendam (NL)
Oostende
Brouwersdam (NL)
enkel indien geen geldig BK
Oostduinkerke
enkel indien geen geldig BK
enkel indien geen geldig BK

(b) BK Slalom
date
1 mei
2 mei - 3 mei
9 mei - 10 mei
29 aug - 30 aug
12 sep - 13 sep
19 sep - 20 sep
24 okt - 25 okt
31 okt - 1 nov

(c) BK Racing = (a)+(b)
(d) BK Techno 293 OD
date
1 mei
2 mei - 3 mei
18 juli - 19 juli
19 sep - 20 sep

Training Grevelingen
BK Grevelingen
BK VVW Westende
Finale BK Windekind

Location
Grevelingendam (NL)
Grevelingendam (NL)
Westende
Oostduinkerke

(f) BK Raceboard & Mistral : zie (a) & (e)
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Reglementen en Voorschriften.

Op de wedstrijdserie zijn de volgende reglementeringen van toepassing:
- The Racing Rules of Sailing 2005 – 2009 (RRS) en het aanhangsel B
- De internationale klasse- en meetvoorschriften met eventuele nationale aanpassingen.
- De voorschriften KBYV
- De reglementen Nationale Wedstrijden en Nationale Kampioenschappen van de SWS/KBYV
(alleen die wedstrijden die als Belgisch Kampioenschap weerhouden zijn)
- Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee of Zee Aanvarings
Reglement (ZAR)
- Politie en Scheepvaartreglement voor de Belgische Territoriale Zee, Kusthavens en stranden
- De plaatselijke reglementeringen op de binnenwateren.
- De BABC rules 2009
- Deze aankondiging (Notice of Race)
- De wedstrijdbepalingen

3

Disciplines / Klassen - Voorwaarden voor deelname

3.1 Er wordt gevaren in volgende disciplines:
(a) Formula Windsurfing – (e) Hybrid & RS:X
- Course Racing / Lange afstand
- minimum wind limiet 7 knopen
(b) Slalom
- multi-discipline events: minimum windlimiet 15 knopen.
- slalom only-events: afroep vanaf windverwachting 15 knopen, op de wedstrijd dag: manches
geldig voor het BK vanaf 13 knopen
(d) Techno 293 OD – (f) Raceboard & Mistral
- Course Racing
- minimum wind limiet 7 knopen.
3.2 De uitslagen van de wedstrijden die weerhouden zijn voor het Belgische Kampioenschap worden
gebruikt voor het opmaken van volgende Belgische Kampioenschappen :
(a) Kampioen van België Formula Windsurfen
(b) Kampioen van België Slalom
(c) Kampioen van België Race (=FW + Slalom)
(d) Kampioen van België Techno 293 OD
(e) Kampioen van België Hybrid & RS:X
(f) Kampioen van België Raceboard
3.3. In elk van de Belgische kampioenschappen kunnen maximaal 4 subtitels worden toegekend. Om
een geldige subtitel te hebben moeten er minimaal 8 (5 voor dames) deelnemers zijn in het
jaarklassement.
Mogelijke subtitels:
(a) (b) (c) (e) (f)
- Open
- Dames
- Jeugd (nog geen 20 jaar op 31 december van het wedstrijdjaar)
- Masters (dames 30 en heren 35 jaar op 31 december in het jaar voor het kalender jaar)

Belgian Association 4 Boardriding Competitors
www.babc.be

Driftweg 83, 8450 Bredene

Page 2/4

(d) Techno 293 OD
- “Open” : zeilen tot maximaal 7.8 m2 (geboren in 1990 en later)
- U 17 : zeilen tot maximaal 7.8 m2 (geboren in 1993 en later)
- U 15 : zeilen tot maximaal 6.8 m2 (geboren in 1995 en later)
- Dames
* opm:
U15 vaart dus ook mee in U17
"open" U17 en U15 is heren & dames samen
.
3.4. De Jaarklassementen worden slechts opgemaakt indien de volgende minimum aantal geldige
manches gevaren zijn:
(d-e-f) BK Techno 293 OD - Hybrid en RS:X, Raceboard: 5 manches
(a) BK Formula Windsurfen: 5 manches
(b) BK Slalom: 1 single elimination (indien full of half fleet racing minimum 2 manches) of 1 vast
poule-roulaties
(c) BK Racing (= FW + slalom): geldig BK Formula Windsurfing en minimaal 2 manches Slalom
3.5 het jaarklassement wordt opgemaakt per discipline door het samentellen van de resultaten van de
individuele manches.
Voor het BK racing (d), worden de jaarklassementen van Formula Windsurfing (a) en slalom (c)
samen geteld. In het geval van gelijke stand in racing, geeft de slalom (c) uitslag de doorslag.
3.6. Deelnemers kunnen een RDG (Redress Given) aanvragen voor deelname aan een van de
volgende wedstrijden:
• ISAF Kampioenschappen
• Wereldkampioenschap FW
• Wereldkampioenschap IFCA
• Wereldkampioenschap Raceboard
- De aanvraag dient schriftelijk 1 maand voor het evenement te gebeuren aan het BABC secretariaat.
- Wanneer de RDG wordt toegekend, zal dit schriftelijk door het BABC secretariaat bevestigd worden
- De RDG punten worden berekend op het gemiddelde van al de gevaren manches van het seizoen.

3.7 Voorwaarden voor deelname
(a) Het inschrijvingsformulier correct invullen, ondertekenen.
(b) Het inschrijvingsgeld betalen.
(c) Lid zijn van een club, aangesloten bij de VYF of de franstalige liga die op hun beurt lid zijn
van het KBYV, en een geldige vergunning (licentie) kunnen voorleggen bij de inschrijving
Deelnemers van een andere door ISAF erkende Nationale Autoriteit dan KBYV, moeten de
door hun nationale autoriteit vereiste documenten voorleggen bij de inschrijving.
! Iedereen mag 1 maal per seizoen deelnemen aan een wedstrijd zonder lid te zijn van een
club op voorwaarde dat ze een verzekering tegenover derden kunnen voorleggen.
Deze deelnemers worden opgenomen in het weekendklassement. Voor het opmaken van het
jaarklassement worden ze geschrapt als deelnemer voor dat weekend en worden de punten
van de afzonderlijke manches herberekend voor de overige deelnemers.

Belgian Association 4 Boardriding Competitors
www.babc.be

Driftweg 83, 8450 Bredene

Page 3/4

(d) Lid zijn van de Belgian Association 4 Boardriding Competitors.
Niet-Belgen, lid van een andere Nationale Vereniging van Wedstrijdsurfers dan BABC moeten
de door hun nationale vereniging vereiste documenten voorleggen bij de inschrijving.
! Iedereen mag 1 maal per seizoen deelnemen aan een wedstrijd zonder BABC lidmaatschap
te betalen bij wijze van promotie van het wedstrijdsurfen.
Deze deelnemers worden opgenomen in het weekendklassement. Voor het opmaken van het
jaarklassement worden ze geschrapt als deelnemer voor dat weekend en worden de punten
van de afzonderlijke manches herberekend voor de overige deelnemers.
(e) Het gebruikte materiaal moet voldoen aan de meetvoorschriften van de nationale klasse
waarvoor wordt ingeschreven. Zie hiervoor naar de BABC Racingrules 2009.

4

Eerst mogelijke start

4.1 Daginschrijvingen gebeuren tussen 9 en 10 uur ‘s morgens.
4.2 Dagelijkse Skippersmeeting om 10u30
4.3 De eerst mogelijke start is om 11u.
4.4 Deelnemers die voor 10 uur het inschrijvingsgeld niet voldaan hebben mogen die dag niet meer
starten.
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5 Inschrijvingsgelden en voorinschrijvingen
(a-b-c) Inschrijvingsgeld Racing: Formula Windsurfen en Slalom voor 8 wedstrijddagen.
JEUGD
ANDERE
Daginschrijving...............€ 15,- …………..........…....€ 20,Voorinschrijving.........…..€ 60,- ...…......... ..…..…..€ 120,* Op gecombineerde wedstrijddagen Formula & Slalom geldt volgende regeling:
• Wordt er enkel Formula gevaren, dan krijgen de "slalom-only" deelnemers 50% van hun
dag inschrijvingsgeld terug .
• Wordt er enkel Slalom gevaren, dan krijgen de ""formula-only"" deelnemers 50% van hun
dag inschrijvinggeld terug.
• Wordt er geen Formula en geen Slalom gevaren, dan wordt er geen inschrijvingsgeld
terug gegeven.
"Slalom- of formula only" deelnemers dienen dit verplicht te vermelden op hun
inschrijvingsformulier.
Het "dag"bedrag waarop het teruggave geld wordt berekend bedraagt voor vooringeschreven 15€
(e-f) Inschrijvingsgeld Raceboard, Hybrid & RS:X voor 8 wedstrijddagen
JEUGD
ANDERE
Daginschrijving...............€ 15,- …………..........…....€ 20,Voorinschrijving........…..€ 60,- ...…..........………….€ 120,(d) Inschrijvingsgeld Techno 293 OD voor 6 wedstrijddagen
Daginschrijving...........…...........……….......€ 10,Voorinschrijving........…..…..........………….€ 30,-

De voorinschrijvingen worden afgesloten op de eerste dag van de wedstrijdreeks.
Het voorinschrijvingsgeld moet overgemaakt worden op rekening van BABC / RST:
779-5952615-50, met vermelding “ naam + discipline 2009 + zeilnr”

6 De wedstrijdserie is een categorie C evenement
6.1 Deelnemers kunnen verplicht worden een reclamesticker op beide zijden van het zeil te
bevestigen zoals voorzien in RRS / FFR-G3.2(d).
6.2 Deelnemers kunnen ook verplicht worden een reclamevestje te dragen tijdens het wedstrijd varen.

7 De te varen wedstrijdbanen.
Alle wedstrijdbanen zijn mogelijk. Op het regattabord zal ten minste 30 minuten voor de start de
wedstrijdbaan duidelijk uitgetekend worden.
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