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Naam Evenement : Antwerp Snipe Cup 

Wedstrijddag(en) : 11-12 maart 2017 

Locatie: Galgenweel   

 

Organiserende Autoriteit: Antwerp Snipe Cup VZW en VVW Galgenweel 

 

1. Regels 
1.1. De wedstrijd is onderworpen aan de 'regels' zoals vastgesteld in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen 2017-2020 
1.2. Appendix P is van toepassing 
1.3. De voorschriften van het KBYV 
1.4. De wedstrijdbepalingen zullen in het Nederlands en het Engels verkrijgbaar zijn.  In geval van 

strijdigheid tussen talen, zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn. 
2. Mededelingen aan deelnemers 

Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, in de 
VTB VVW Loods. 

3. Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen 
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal niet later dan één uur voor de aanvang van de 
wedstrijd waarop deze van kracht, wordt bekend worden gemaakt, behalve dat ieder wijziging in 
het schema van de wedstrijden zal worden bekendgemaakt voor 20u00 op de dag voordat deze 
van kracht wordt. 

4. Seinen op de Wal 

4.1. Seinen op de wal zullen getoond worden aan de vlaggenmast van het startschip, zijnde L-
vlag als de startboot aan de wal ligt. 

4.2. Wanneer vlag "OW" getoond wordt op de wal wordt "1 minuut" vervangen door "niet minder 
dan 15 minuten" 

5. Programma van de wedstrijden  
5.1. Er zijn 7 reeksen gepland + een Medal Race. 

Indien de windrichting niet toelaat een voldoende groot parcours te leggen, kan er elke dag 
één extra reeks gevaren worden. Deze beslissing is de verantwoordelijkheid van het 
Wedstrijdcomité en zal geen grond zijn voor verhaal. In dit geval kunnen er 9 reeksen 
gevaren worden + een Medal Race.  

5.2. zaterdag 11 maart: start eerste reeks om 12u00. (maximum 4 reeksen)  
zondag 12 maart:  start eerste reeks om 10u00.  

6. Klassevlag 

6.1. "W" - vlag :  Windward - Leeward parcours 
6.2. "O" - vlag :  Olympisch parcours 
6.3. "T" - vlag : Driehoeks parcours 

7. Banen 

7.1. In principe worden er "Windward-Leeward" wedstrijden gevaren, tenzij de 
weersomstandigheden dit niet toelaten. Dit zal met de overeenkomstige klassevlag getoond 
worden.  

7.2. De diagrammen de Bijlagen tonen de banen en ongeveer de hoeken tussen de rakken, de 
volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de zijde waaraan ieder 
merkteken moet worden gehouden.  

7.3. De lengte van de baan is zodanig dat de streeftijd van ongeveer 45 minuten voor de eerste 
boot per wedstrijd wordt gehaald.   

7.4. Het aantal ronden dat gevaren moet worden wordt aangegeven op het startschip d.m.v. 
bollen.   

7.5. Wanneer er een "gate" wordt gebruikt moeten boten tussen de merktekens van de "gate" 
zeilen vanuit de richting van het vorige merkteken en één van de "gate" merktekens ronden. 

7.6. afwijkingen van W.B. 7.2, 7.3 zullen geen grond voor verhaal zijn. 
8. Merktekens 

De gebruikte merktekens worden beschreven in Bijlage 1  
  



9. De start 
9.1. De wedstrijden zullen gestart worden volgens regel 26 
9.2. De startlijn zal liggen tussen de mast met VVW vlag op het startschip aan stuurboord en een 

boei met rode vlag aan bakboord of een rode vlag op het contra startschip. 
9.3. Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen.  Dit wijzigt 

regel A4.1 
10. Afkorten van de baan 

Behalve bij een "gate", moeten boten tussen de wedstrijdcomitéboot, aan stuurboord, die de 
afkorting aangeeft en het merkteken van de baan, aan bakboord, doorvaren.  Bij een afkorting aan 
een "gate" moeten de boten door de gate varen om te finishen. 

11. De finish 
De finishlijn zal liggen tussen de mast met blauwe vlag op de finishboot aan stuurboord en een 
gele boei aan bakboord. 

12. Strafsysteem 

Appendix P zal van toepassing zijn 

13. Tijdslimieten 
Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste boot is gefinisht, zullen de score DNF 

krijgen. Dit wijzigt regel 35 en A4 

14. Protesten en verzoeken om verhaal 
14.1. Protest- en andere wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor.  

Protesten moeten binnengeleverd worden binnen de protesttijdlimiet. 
14.2. De protesttijdlimiet is 60 minuten op zaterdag en 15 minuten op zondag, nadat de 

laatste boot is gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag.    Dezelfde protesttijdlimiet is van 
toepassing op alle protesten van het wedstrijdcomité en het protestcomité betreffende 
incidenten die zij waarnemen in het wedstrijdgebied en op verzoeken om verhaal.  Dit wijzigt 
regels 61.3 en 62.2. 

14.3. Mededelingen zullen worden getoond binnen de 30 minuten op zaterdag en 5 minuten 
op zondag na de protesttijd limiet om deelnemers op de hoogte te stellen van verhoren 
waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. 

14.4. Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen 
worden getoond op het officiële mededelingenbord om de boten op de hoogte te brengen op 
grond van regel 61.1.(b) 

14.5. Op de laatste dag van de wedstrijd moet een verzoek tot heropening worden 
ingediend: 

 binnen de protesttijd limiet als de partij die de heropening vraagt de vorige dag op 
de hoogte was van de beslissing 

 niet later dan 30 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de hoogte 
was gebracht van de beslissing op die dag. 
Dit wijzigt regel 66. 

14.6. In afwijking van regel 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk 
worden ingediend binnen één uur na een mondelinge uitspraak. 
 

 

15. Scoren 

15.1. Het Lage Punten Systeem van Appendix A zal van toepassing zijn.  
15.2. Het aantal voltooide wedstrijden om de serie geldig te maken is 3. 
15.3. De  seriescore van een boot is de optelsom van zijn wedstrijdscores. 

            ER ZAL GEEN AFTREKREEKS ZIJN!!!  

15.4. Na de reguliere wedstrijdserie vaart de top10 van de stand een Medal Race.   
           Deze telt voor dubbele punten en is eveneens niet aftrekbaar.  

15.5. De top 3 in de voorlopige uitslag zal met een gekleurd lycra shirt varen. 
Geel voor de 1ste plaats 

Wit voor de 2de plaats 

Rood voor de 3de plaats 

De lycra shirts zullen tussen de reeksen doorgegeven worden indien nodig. De Lycra shirts 

worden door de organisatie ter beschikking gesteld en worden over de zwemvest gedragen.   



 

 

16. Veiligheidsvoorschriften 
16.1. De leiding over de boot en de zorg voor de veiligheid van de boot, alsmede het 

afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van 
de eigenaar of degene die de boot heeft ingeschreven.   

16.2. Het dragen van een zwemvest is op het water ten allen tijde verplicht voor elke 
deelnemer. 

17. Officiële boten 
Wedstrijdcomité boten zijn herkenbaar aan hun gele romp met de vermelding "VVW".  De juryboot 

is herkenbaar aan zijn blauwe vlag met witte letter “J”. 

18. Prijzen 
18.1. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een polo 
18.2. Iedere deelnemende boot ontvangt een prijs bij de prijsuitreiking. 

 
19. Afwijzing van aansprakelijkheid, Verzekering 

 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd.  Zie regel 4, Besluit om 
wedstrijd te zeilen. 
De Antwerp Snipe Cup VZW en VVW Galgenweel, noch enige andere bij de organisatie 
betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, 
dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, 
tijdens of na de wedstrijden.  

Voor iedere deelnemende boot dient ten minste een geldige wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten met een minimum dekking van €680.000 
per gebeurtenis, dan wel een overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de 
boot geregistreerd is.   

 

 

Wedstrijdleiding/ parcours: Tomy Neuman / Maxim Van Pelt / Jan Peeters 

 

Voorzitter Protestcomité: Guido Hoebus  

 

 

Verantwoordelijke uitslagen: Jan Bel 

  



BIJLAGE 1: Banen 

 

  



 

 

 

  



Bijlage 2:  

 

(Social) Program 

 

Zaterdag 11 maart 

 

 10.00 -11.30 inschrijving 

 12.00 Start 1e reeks 

 gratis soep voor en na de reeksen vanaf 11.00u 

 volgende reeksen aansluitend. 

 Après sailing  

 1900: gratis diner voor deelnemers (Stoofvlees met frietjes, dessert) in het clubhuis 
van VVW Galgenweel.  Extra tickets (beperkt aantal) te verkrijgen bij inschrijving aan 
20€ 

 na diner een tombola voor alle deelnemers met grote prijzen. 
 

Zondag 12 maart 

 

 vanaf 8.30 koffie en ontbijtbuffet op de club. 

 10.00 start 1ste reeks op zondag 

 gratis soep voor en na de reeksen vanaf 11.00u 

 volgende reeksen aansluitend. 

 Prijsuitreiking zo snel mogelijk na de finish van de laatste reeks. 
 
 

Hall of fame 

 

2008: Bart Bomans – Ilse Vergauwe 

2009: Manu Hens – Nicolas Bongaerts 

2010: Manu Hens – Ann Van Daele 

2011: Wim Ghys – Ann Van Daele 

2012: Sam Vandormael – Daan Vandormael 

2013: Ben Van Cauwenbergh – Nadia Deferm 

2014: Ben Van Cauwenbergh – Nadia Deferm 

2015: Bart Bomas – Nathalie Van De Vyver 

2016: Alexandre Tinoco – Victor Perez Campos 

 


