Zeilvereniging Het Y
Handleiding comitéschip winterwedstrijden 2021 – 2022
Basiskennis startschip
De baan:
Bij het bepalen van de baan: streven is dat een deelnemer die max. 4,5 knopen vaart om 15:00 kan finishen.
De baan wordt door de wedstrijdleider van dienst gepubliceerd via Whatsapp, en
via marifoonkanaal 13 om 11:30 en om 11:45.
Vertrektijd: we varen in IJmeer en zuidelijk Markermeer, dus vertrek rond 11:15.
Wat moet je meenemen?
Het Regelschrift 2021 - 2024, om een regel op te kunnen zoeken.
- grote Y-vlag: die hijsen we in de mast van het comitéschip, en vervangt de oranjevlag uit WB 6.2 en 7.1.
- het bord met de seinvlaghouders
- vlaggeseinen op stok:
• cijferwimpel 1
• seinvlag P (4-minutensein / 1-minutensein)
• eerste vervangwimpel (uitstelsein)
• Seinvlag X (individuele terugroep)
• EV algemene terugroep
- klokken
- schrijflijsten en pennen
Op het water:
1. Vaar naar het startgebied meestal zal dit liggen bij de P9.
2. Kies de positie van de startlijn, haaks op de koers naar het eerste merkteken van de baan.
Nota Bene: Leg se startlijn haaks op de koers naar het eerste merkteken: indewinds, aandewinds,
halvewinds, voordewinds starten, het kan allemaal!
3. Neem als lengte van de startlijn +/- 200 meter, en ga met het comitéschip voor anker.
4. Als je zeker dat je anker niet krabt, hijs dan op het comitéschip de ankerbal of de grote Y-vlag, zodat de
deelnemers weten dat je in positie bent.
5. Meld je op kanaal 13,
6. Noteer vanaf nu op de meldlijst welke boten aanwezig zijn.
Startprocedures
Tel via de marifoon op kanaal 13 bij elk vlaggensein beknopt af:
30 seconden voor ....
10 seconden voor ....
54321
Hijsen van de Klassenvlag / Hijsen van de P / Strijken van de P / Start!
Geplande starttijd 12:00
11:55
Zet cijferwimpel 1
5-minutensein, Klassenvlag SW Hoog
11:56
Zet seinvlag P
4-minutensein
11:59
Haal seinvlag P weg
1-minutensein
12:00
Haal cijferwimpel 1 weg
START
Bij ieder vlaggensein hoort een geluidssein!
12:05
Startschip gaat ankerop en start de inhaalrace.
Wat te doen als je te laat bent of er gaat iets mis gedurende een startprocedure?
Geen paniek: zet de uitstelwimpel met twee (2) geluidsseinen
Als je weer met de procedure kunt beginnen:
Strijk de uitstelwimpel met één (1) geluidssein: één minuut daarna begin je dan weer met de startprocedure.
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Bijzondere gevallen:
Er starten 1 of enkele boten te vroeg:
Toon seinvlag X met 1 geluidsignaal.
Blijf X tonen tot de vroege starter(s) is/zijn teruggekeerd tot maximaal 4 minuten na de start.
Er starten zoveel boten te vroeg dat het niet duidelijk is wie wel of niet:
Toon de EV met 2 geluidsignalen.
Als iedereen het begrepen heeft haal je de EV weg met 1 geluidsignaal.
1 minuut daarna begin je de startprocedure opnieuw.

Na de start.....
Blijf uitluisteren op kanaal 13 !
Deelnemers kunnen vragen hebben, of zich afmelden.
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