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Het gaat er om dat zoveel mogelijk mijlen worden gevaren volgens de bijgevoegde rakken binnen de 

gegeven tijd. Daarbij mag geen gebruik worden gemaakt van de motor. Alle jachten starten 

tegelijkertijd. 

Er wordt gestart in één klasse en er zijn leuke prijzen. 

• De gezeilde afstand wordt berekend naar toegemeten SW-handicap. 

• Er mag gebruik gemaakt worden van spinaker en boom/mankracht voor het uithouden van voorzeil; 

• Ieder rak mag ten hoogste 2x gevaren worden, onafhankelijk van de te varen richting. 

• Ieder merkteken van de baan dient aan de goede zijde voorbijgevaren te worden, d.w.z. zó dat 

wanneer er een draad – die het kielwater van het schip voorstelt – van de lijn van afvaart tot de lijn 

van aankomst zou worden strakgetrokken, deze ieder gerond of voorbijgevaren merkteken raakt en 

geen “onbekend”/ niet-bijgevoegd rak overbrugd. 

• Een ieder vaart voor eigen rekening en risico. 

• Gevaren wordt volgens het ‘Binnenvaart Politie Reglement’(BPR).  

• Het sart/finisch schip gebruikt Marifoon kanaal 72. 

Start: : 11.00 uur (radiotijd), 1 hoornstoot. U kunt starten tot uiterlijk 11.15 uur, tussen de H2W1 

 en het startschip (herkenbaar aan grote Westergo-vlag). 

Finish : om 15.00 uur, doch in ieder geval na 14.30 uur, tussen de H2W1 en het finishschip  

 (herkenbaar aan grote Westergo-vlag). 

Indien na 15.00 uur gefinished wordt, zullen strafmijlen in mindering worden gebracht, en wel 0,5% per 

minuut berekend per seconde tijdsoverschrijding. Bij finish na 15.30 uur zult u helaas buiten het 

klassement vallen. 

• Herkenbaarheid van uw schip graag zo mogelijk middels Westergo-vaan in het bakboordwant. In 

ieder geval melden bij het start- en finishschip, herkenbaar aan grote Westergo-vlag en gelegen bij 

de H2W1-boei. 

• Deelnemers dienen één formulier volledig ingevuld direct na binnenkomst in te leveren bij de 

Roxanne (Fritz Blanke), box 186. Het andere (klad) formulier mag u zelf behouden. 

• Prijsuitreiking vindt plaats tijdens het avondprogramma.


