Mosselrace 2018 Lokale wedstrijdbepalingen
Op de Oosterschelde, georganiseerd door de watersportvereniging Yerseke op
zaterdag 11 augustus 2018.
1.

WEDSTRIJDSECRETARIAAT
L. Pekaar, Ericalaan 25, 4401 HP Yerseke, tel. 0113-572833,
Tijdens de wedstrijddag
Wedstrijdschip : tel. 06 – 46 46 12 27

2.

INSCHRIJVING
Het inschrijfgeld bedraagt € 40,= per deelnemend schip. Het inschrijfgeld moet
contant worden voldaan op de inschrijfavond 10 augustus 2018, of per
overschrijving per bank voor 7 augustus.

3.

PASSAGE AANLOOP VAN WEMELDINGE
Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan te ankeren binnen de betonning
van het vaarwater “Aanloop van Wemeldinge” op straffe van diskwalificatie.

4.

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking is tijdens de feestavond in de feesttent aan de Julianahaven
te Yerseke. Uitslagenlijsten worden opgehangen in de feesttent.

5.

ACTUELE GEGEVENS
Actuele gegevens zijn te vinden op www.mosselrace.nl.
Na de wedstrijd worden de uitslagen op deze site opgenomen.
Aanvullende bepalingen

1.

WEDSTRIJDKANTOOR
Het wedstrijdkantoor/secretariaat is het clubgebouw van de
Watersportvereniging Yerseke naast het havenkantoor.
Het mededelingenbord bevindt zich bij het wedstrijdkantoor.

2.

PROTESTTERMIJN
Een protest dient binnen één uur na de finishtijd van de boot te worden
ingediend bij het wedstrijdkantoor.

3.

SEINEN AAN DE WAL
Seinen aan de wal worden getoond aan de reling van het wedstrijdkantoor.

4.

WEDSTRIJDVERKLARING
Wedstrijdverklaringen moeten worden ingeleverd in het wedstrijdkantoor
binnen 1 uur na de finishtijd van de boot.

5.

NOODGEVALLEN
Voor noodgevallen is marifoonkanaal 68 beschikbaar.
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6.

EINDE WEDSTRIJD
De finish wordt om 17.00 uur gesloten voor alle klassen.
Indien de start voor een periode van één uur of langer is uitgesteld kan het
wedstrijdcomité besluiten de finish te sluiten om 17.30 uur. Indien dit het geval
is, zal dit via een mededeling over de marifoon om uiterlijk 16.30 uur bekend
gemaakt. In geval de start voor een periode van twee uur of langer is
uitgesteld, kan het wedstrijdcomité besluiten de eindtijd van de wedstrijd te
verlengen tot 18.00 uur.

7.

STARTVOLGORDE EN EERSTE STARTTIJD

7.1

Startschema

Laagwater Yerseke 10.08 uur - Hoogwater Yerseke 16.36 uur
Startvolgorde van de verschillende klassen.
Er wordt gestart in 5 groepen, elke groep vaart eigen baan.
Start

Klasse

(kleur klassevlag) Klasse

(kleur klassevlag)

1

IRC (lettervlag D)

en SW met spi of gennaker SW < 93
(Blauw)

2

SW met spi of gennaker
SW ≥ 93-< 103 (Roze)

en SW zonder spi, SW < 93
(Groen).

3

SW met spi of gennaker
> 103 (Geel)

en SW zonder spi. SW > 93-<103
(Wit).

4

SW zonder spi > 103
(Oranje).

5

Ronde en platbodemjachten
(lettervlag U)
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Starttijden.
Het attentiesein (oranje vlag) voor de eerste start wordt getoond om
9:50 uur
Klasse

Start
vlag

Waarschuwing
sein

Voorbereidings
sein

1
minuut
sein

Start

09:55

09:56

09:59

10:00
uur

+ 5 min

+ 6 min

+9 min

+10 min

IRC

D

SW met spi
<93

Blauw

SW met spi
>=93 en
< 103

Roze

SW zonder *
<93

Groen

SW met spi
>= 103

Geel

SW zonder *
>=93 en <103

Wit

SW zonder *
>=103

Oranje + 5 min

na geldige start vorige klasse
+ 5 min

+ 6 min

+9 min

+10 min

na geldige start vorige klasse
+ 6 min

+9 min

+10 min

na geldige start vorige klasse
Ronde en
platbodem
jachten

U

+ 5 min

+ 6 min

+9 min

+10 min

na geldige start vorige klasse
* bedoeld wordt: zonder ruimwindse zeilen zoals spinnaker, gennaker,
Bolle jan enz.
8.

BEGELEIDING STARTPROCEDURE
Het wedstrijdcomité zal de startprocedure mondeling begeleiden via
marifoonkanaal 72.

9.

AFGELASTING VAN DE START
Wanneer omstreeks de geplande starttijd van de wedstrijd de windkracht op
de Oosterschelde ≥ 7 Beaufort zal het wedstrijdcomité besluiten de wedstrijd
niet te starten. In geen geval zal er nog na 14.00 uur worden gestart.

