
Wedstrijdseinen WSV Zevenwolden mrt-18

NB: kort= 3-4 sec  

Vóór aanvang van de startprocedure          lang= 7-8 sec Uitstel òf onderbreking van de startprocedure

 Start uitgesteld.   +2x kort
Y   Zwemvest verplicht.   +1x kort Waarschuwingssein 1 minuut na neerhalen.   +1x Lang

Baansein Bij grotere schepen – zoals Skûtsjes en Aken – wordt Start afgelast.

+  voor de eerst startende klasse van elke wedstrijd een OW Geen wedstrijden meer vandaag.   +2x Lang

Klassebord  zgn. voorsein gegeven op – 10 minuten: hierbij worden   +1x kort A

 dan tevens het baansein en klassebord(en) getoond. OW Start uitgesteld.     +2x Lang

Startprocedure Verdere seinen vanaf het startschip.

 Waarschuwingssein: Vlag W omhoog,   +1x kort H Waarschuwingssein 1min. Na neerhalen   +1x Kort

 (in combinatie met klassebord(en)              -5 minuten. Uitstel òf afbreken van de wedstrijd

P  Voorbereidingssein:  Vlag P omhoog, Dippen mag.                  +1x kort N Wedstrijd afgebroken.   +3x Lang

of  Vlag I          -4 minuten.

I Buitenom (Startboeien en Startschip)   +1x kort N Wedstrijd afgebroken.

in laatste minuut.   +3x Lang

of  Vlag Z of  Vlag I+Z H Verdere seinen vanaf het startschip.

Z 20% Scorestraf in laatste minuut.   +1x kort

of  Vlag U N Wedstrijd afgebroken.

U Diskwalificatie in laatste minuut.   +1x kort A Geen wedstrijden meer vandaag.   +3x Lang

diskwalificatie vervalt na een herstart

Attentiesein Mogelijke seinen tijdens de wedstrijd.

P Vlag(gen) van het voorbereidingssein, Neer,   +1x Lang            Herhaald

           -1 minuut. C Plaats volgende merkteken gewijzigd.

 Startsein

   Vlag van het waarschuwingssein,         Neer,   +1x kort M Vervangend merkteken.                Lang.

   (en tevens wissel klassebord(en).       -0 minuut. Finish

Terugroep Finish.

Individuele terugroep z.s.m. max. 6 sec.   +1x

Gaat neer als alle zondaars zijn kort S Afgekorte baan / Finish.   +2x kort

 teruggekeerd òf na 4*minuten.

(* bij grotere schepen na 9 minuten ) Algemeen

 Algehele terugroep: z.s.m.  max. 10 sec.  +2x kort Ik ben van plan te protesteren.

EV            Als allen terug zijn in het startgebied kan EV neer.

Na 1 minuut volgt waarschuwingssein    +1x kort L Volg mij of kom binnen praaiafstand   +1x Kort

W 

 

W 

X 
 

OW 

 

 




