De 4 uren van Flevomare 2017
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Deze bepalingen incl. de annexen vormen samen met de Regels voor Wedstrijden en het
BPR, de bepalingen voor de 4 uren van Flevomare.
De organisatie van dit evenement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van
welke aard dan ook.
Als handicap systeem wordt het SW systeem gebruikt, waarbij per kind t/m 12 aan boord 2%
vergoeding wordt gehanteerd.
Er mogen geen spinnakers en/of gennakers worden gebruikt
De startlijn wordt gevormd door het startschip en boei IJM 16.
Om 11.55 uur wordt het voorbereidingsein gegeven, gelijktijdig met het zwaaien van de
Hollandse vlag.
Om 12.00 uur wordt het startsein gegeven, gelijktijdig met het zwaaien van de Hollandse vlag.
Schepen die te vroeg starten krijgen een aftrek van 1 gevaren mijl.
De af te leggen baan mag alleen bestaan uit rakken die gekozen kunnen worden uit de
bijgevoegde rakken kaart: Banenkaart 4 uren Flevomare 2016.
Elk rak mag maximaal 2 keer worden afgelegd. (heen-terug, of heen-heen, of terug-terug).
De volgorde is vrij, echter de route moet aaneengesloten zijn.
Een deelnemende boot moet ieder merkteken voorbijvaren en wel zodanig, dat wanneer een
draad die zijn kielzog voorstelt na het starten en tot het finishen, strak zou worden getrokken,
deze elk voorgeschreven merkteken zou raken.
Het gebruik van de motor vanaf 5 minuten voor de start is verboden.
Tijdens de 4 uren van Flevomare mag de nationale vlag niet gevoerd worden.
De organisatie luistert uit op kanaal 13 en mobiel op 06-14316148. Een ieder die voortijdig het
evenement beëindigd dient dit zo spoedig mogelijk door te geven.
Het evenement wordt afgelast, zodra er een windwaarschuwing voor het Markermeer van 6 of
meer wordt uitgegeven.
De finishlijn wordt gevormd door het finishschip en boei IJM 16.
Indien u geen zeilnummer in het grootzeil voert geef dan per marifoon uw bootnaam door tijdens
het finishen. (kanaal 13)
Het finishschip finisht de deelnemers alleen van 15.30 tot 16.15 uur.
Bij een finish tussen 16:00 en 16:15 uur krijgt u stafmijlen, alsof u na 16:00 uur weer
terugvaart.
Uw formulier “Rakken verklaring / afgelegde mijlen”
MOET ZO SNEL MOGELIJK bij de organisatie, zeiljacht Tri-eau op steiger C, box 35,
worden ingeleverd,(te) laat ingeleverde formulieren vertragen de einduitslag.

• LET op de (beroeps)vaart.

