Notice of Race
Belgian Windsurf Pool 2006
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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. De praktische organisatie is in handen van
het Regatta Support Team.
1.a BK Raceboard (Raceboard Techno 293 OD, Hybrid)
23 april
Surfers Paradise – VYF
13-14 mei
North Sea Cup Oostende – VYF
20-21 mei
VVW – Heist
28 mei
Grevelingen - KNWV
23 juli
Westende – VYF
3 September
OBC Grevelingen - VYF
10 september
Windekind – VYF
1 oktober
Twins - VYF
1.b. BK RS:X, Formula Windsurfing, Formula Experience
22-23 april
Surfers Paradise – VYF
13-14 mei
North Sea Cup Oostende – VYF
20-21 mei
VVW – Heist
27-28 mei
Grevelingen - KNWV
21-23 juli
Westende – VYF
2-3 September
OBC Grevelingen - VYF
9-10 september
Windekind – VYF
30/9 en 1 oktober
Twins - VYF
1.c. BK Slalom
22-23 april
13-14 mei
20-21 mei
27-28 mei
21-23 juli
2-3 September
9-10 september
30/9 en 1 oktober
07-08 oktober
14-15 oktober
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Surfers Paradise – VYF
North Sea Cup Oostende – VYF
VVW – Heist
Grevelingen - KNWV
Westende – VYF
OBC Grevelingen - VYF
Windekind – VYF
Twins - VYF
“Standby” dagen tot het BK funboard geldig is
“Standby” dagen tot het BK funboard geldig is

Reglementen en Voorschriften.

Op de wedstrijdserie zijn de volgende reglementeringen van toepassing:
- The Racing Rules of Sailing 2005 - 2008(RRS) en het aanhangsel B
- De internationale klasse- en meetvoorschriften met eventuele nationale aanpassingen.
- 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
- Deze aankondiging (Notice of Race)
- De wedstrijdbepalingen
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Disciplines / Klassen - Voorwaarden voor deelname

3.1 Er wordt gevaren in volgende disciplines:
(a) RS:X, Raceboard, Techno 293 OD - Course Racing, minimum wind limiet 7 knopen.
(b-c) Formula – Course Racing / Lange Afstand, minimum wind limiet 7 knopen.
(d) Slalom - multi-discipline events: minimum windlimiet 15 knopen.
- slalom only-events: vanaf 9 knopen, manches geldig voor het BK vanaf 13
knopen
3.2 De uitslagen van de wedstrijden die weerhouden zijn voor het Belgisch Kampioenschap worden
gebruikt voor het opmaken van volgende Belgische Kampioenschappen:
(a) BK RS:X
(b) BK Race board
(c) Kampioen van België Techno 293 OD
(d) Kampioen van België Formula Windsurfen
(e) Kampioen van België Formula Windsurfing Experience in 3 klassen:
Junior= <6,5 m² & U17, Youth = <8,5 m² & <11 m²
(e) BK Slalom
(f) BK Race (=FW + Slalom)
3.3. In elk van de Belgische kampioenschappen kunnen nog subtitels worden toegekend indien er
minimaal 8 deelnemers zijn in het jaarklassement:
- Dames
- Jeugd (nog geen 20 jaar op 31 december van het wedstrijdjaar)
- Formula Windsurfing Lichtgewicht: gedurende het ganse seizoen s’morgens bij de aanmelding
minder dan 75 kilo wegen.·
- Masters (dames 30 en heren 35 jaar op 31 december in het jaar voor het kalender jaar)
- GrandMasters (dames 40 en heren 45 jaar op 31 december in het jaar voor het kalender jaar)
3.4. De Jaarklassementen worden slechts opgemaakt indien de volgende minimum aantal geldige
manches gevaren zijn:
(a) BK RS:X, Raceboard/Techno 293 OD: 5 manches
(b) BK Formula Windsurfen en Windsurfing Experience: 5 manches
c) BK Slalom: 1 single elimination (indien full of half fleet racing minimum 2 manches) of 1 vast
poule-roulaties
(d) BK Race (= FW + slalom): geldig BK Formula Windsurfing en minimaal 2 manches Slalom
3.5. Elke deelnemer van het BK race kan voor 1 vrij te bepalen wedstrijd RDG aanvragen. Deze
aanvraag dient schriftelijk 1 maand voor het evenement te gebeuren aan het BABC secretariaat. De
RDG punten worden berekend op het gemiddelde van al de gevaren manches tot dat ogenblik of
indien er minder dan 3 weekends gevaren zijn, wordt gewacht tot het gemiddelde kan gemaakt
worden van 3 weekends.
Voor volgende wedstrijden kan er een RDG aangevraagd worden:
- ISAF Kampioenschappen
- PWA wedstrijden
- RS:X, IFCA, FW en FE WK’s en EK's
- Eurolymp, Eurocup, EFPT-events en FW Grand Prix
6.4- Uitzondering op het bovenvermelde kan aangevraagd worden aan de RVB BABC, door een
volledig gemotiveerde omschrijving te sturen naar het BABC secretariaat.

3.6 Voorwaarden voor deelname
(a) Het inschrijvingsformulier correct invullen, ondertekenen.
(b) Het inschrijvingsgeld betalen.
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(c) Lid zijn van een club, aangesloten bij een bond van het KBYV, en een door zulke bond
uitgereikte geldige vergunning (licentie) voorleggen bij de inschrijving
! Iedereen mag 1 maal per seizoen deelnemen aan een wedstrijd zonder lid te zijn van een
bond op voorwaarde dat ze een verzekering kunnen voorleggen.
Deelnemers van een andere door ISAF erkende Nationale Autoriteit dan KBYV, moeten de door
hun nationale autoriteit vereiste documenten voorleggen bij de inschrijving.
(d) Lid zijn van de Belgian Association 4 Boardriding Competitors.
! Iedereen mag 1 maal per seizoen deelnemen aan een wedstrijd zonder BABC lidmaatschap
te betalen bij wijze van promotie van het wedstrijdsurfen.
(e) Het gebruikte materiaal moet voldoen aan de meetvoorschriften van de nationale klasse
waarvoor wordt ingeschreven. Voor Formula Windsurfen dienen de zeilen gemerkt te worden door
de klasse-meter en wordt de plank geregistreerd, dit zal gebeuren tussen 9u00 en 10u00 van elke
wedstrijddag.
Voor Formula Windsurfen (+Exp) worden maximaal 1 board en 3 zeilen toegestaan zoals
voorzien in het FW reglement. Er zijn 2 afwijkingen op de Internationale meetvoorschriften:
- een custom board is toegelaten
- het board en/of de 3 zeilen mogen 1 maal in het wedstrijd seizoen vervangen
worden door nieuw materiaal. Deze wijziging moet voor de 1e start met het nieuw
materiaal gemeld worden aan de meter.
Voor Slalom zijn er geen materiaalbeperkingen voor het Belgisch Kampioenschap. !! Op
Internationale wedstrijden zijn er wel. !!

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.

5 Inschrijvingsgelden en voorinschrijvingen
(a) Inschrijvingsgeld RS:X, Formula Windsurfen en Formula Experience voor 17
wedstrijddagen.
JEUGD
ANDERE
Daginschrijving...............€ 7,5,- …………..........…....€ 15,Voorinschrijving.........…..€ 85,- ...….............…..…..€ 170,-

(b) Inschrijvingsgeld Raceboard en Techno 293 OD voor 10 wedstrijddagen
JEUGD
ANDERE
Daginschrijving...........…€ 7,5,- ................……….....€ 15,Voorinschrijving.........…..€ 50,- ...…..........………….€ 100,Nieuw: “Member brings member” program 2006
Als een deelnemer die in 2005 een jaarinschrijving deed, een nieuwe jaarinschrijving aanbrengt voor
2006 krijgt hij/zij 50% korting op zijn jaarinschrijving 2006.
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De voorinschrijvingen worden afgesloten op de eerste dag van de wedstrijdreeks.
Het voorinschrijvingsgeld moet overgemaakt worden op rekening van BABC / RST:
733-0120203-50, met vermelding “ naam + discipline 2006 + 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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