Seinvlaggen
betekenis tijdens
WVL woensdagavondwedstrijden

Watersport vereniging Lelystad

Introductie
Bij zeilwedstrijden wordt de communicatie tussen de wedstrijdleiding en zeilers veelal gedaan met
behulp van seinvlaggen. Elke seinvlag heeft een betekenis.
Alle de WVL woensdagavondwedstrijden worden gestart met de regel van de P-vlag (regel 29.1 van
de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016). In onderstaande hoofdstukken een beschrijving van de
betekenissen van de tijdens de WVL woensdagavondwedstrijden meest gebruikte visuele en
geluidsseinen.
Een pijl naar boven of beneden gericht (
) betekend dat een visueel sein wordt getoond of
weggenomen. Een punt ( ●) betekend een geluidssein, het aantal punten geeft het aantal
geluidsseinen aan. Een punt met strepen (● - - -●) betekend herhaalde geluidsseinen. Wanneer een
visueel sein getoond wordt boven een klassenvlag, heeft dat sein slechts betrekking op die klasse.
Seinvlaggen zijn leidend boven het geluidssein. Dit houdt in dat als het geluidssein niet afgaat en de
vlag wel wordt gezet de tijd van het “staan” van de vlag geldig is. Mocht het geluidssein eerder of
later dan het zetten van de vlag te horen zijn dan nog geldt de tijd waarop de vlag ‘staat”.

Vlak voor de wedstrijden
Aanvullende en vervangende mededelingen
De L-vlag op de vlaggenmast bij het havenkantoor van WV Lelystad en/of het
startschip geeft aan dat er aanvullende of vervangende mededelingen m.b.t. de
wedstrijden worden gedaan. Mededelingen aan deelnemers worden uiterlijk één
uur vóór het eerste algemene waarschuwingssein van de wedstrijddag op het
publicatiebord bij de "Herman"steiger opgehangen. Indien mogelijk worden deze
mededelingen ook op de WVL site worden gepubliceerd, in tabblad: wedstrijden:
bijzonderheden - afgelastingen

Rondom de Start
Reddingsvesten
Als op het startschip de Y-vlag wordt getoond, zijn bemanningen van alle
deelnemende boten verplicht tijdens de wedstrijd deugdelijke en werkzame
redding- of zwemvesten te dragen.

Uitstel van de startprocedure
Wijzigingen met betrekking tot uitstel van de startprocedure worden kenbaar gemaakt door middel
van seinvlaggen op het startschip en een aantal geluidsseinen, op de navolgende wijze:
Uitstel voor onbepaalde tijd
Onderscheidingswimpel (OW)
Er worden 2 geluidsseinen gegeven.
Het waarschuwingssein (klasse vlag) zal één minuut nadat OW is neergehaald,
worden gegeven.

Startprocedure
De startprocedure wordt kenbaar gemaakt door middel van seinvlaggen op het startschip en een
aantal geluidsseinen, op de navolgende wijze:

30 minuten voor het eerste startschot
De verenigingsvlag wordt als algemeen waarschuwingssein gezet.
Er wordt 1 geluidssein gegeven.

5 minuten voor de start (waarschuwingssein)
De klassenvlag wordt als waarschuwingssein gezet.
Er wordt 1 geluidssein gegeven.
Klasse 1: cijferwimpel 1
Klasse 2: cijferwimpel 2
Enz.
4 minuten voor de start (voorbereidingssein)
De P-vlag wordt als voorbereidingssein gezet.
Er wordt 1 geluidssein gegeven.
Alle wedstrijdbepalingen voor betreffende klasse zijn vanaf dit moment
van toepassing. Het gebruik van de motor is vanaf dit signaal niet
toegestaan.
1 minuut voor de start (één-minuutsein)
De P-vlag wordt als één-minuutsein gestreken.
Er wordt 1 geluidssein gegeven.

Start (startsein)
De klassenvlag wordt gestreken.
Er wordt 1 geluidssein gegeven.
Het startsein van elke klasse is tevens het waarschuwingssein voor de
daaropvolgende startende klasse.

Niet correcte start
Wanneer 1 of meerdere schepen niet correct zijn gestart (te vroeg zijn gestart) wordt dit kenbaar
gemaakt, door middel van seinvlaggen op het startschip en een aantal geluidsseinen, op de
navolgende wijze:
Terugroep
Individuele terugroep
In het geval dat jachten te vroeg starten worden geen terugroepnummers
getoond. Wanneer één of meerdere jachten te vroeg zijn gestart wordt de X-vlag
gezet. Er wordt 1 geluidssein gegeven.
De wedstrijdleiding kan deze boten melden via de marifoon (kanaal 72). Zodra alle
te vroeg gestarte jachten zijn teruggekeerd naar de startzijde van de startlijn of
het verlengde daarvan, of wanneer 4 minuten zijn verstreken, wordt de X-vlag
gestreken. Een jacht dat te vroeg start en niet terugkeert krijgt een tijdstraf van
5% van haar gezeilde tijd.
Algemene terugroep
De eerste vervangings-wimpel wordt gezet.
Er worden 2 geluidsseinen gegeven.
Alle deelnemers aan de ongeldig verklaarde start moeten dan terugkeren en
opnieuw starten. Zo spoedig mogelijk zal opnieuw een 5-minutenwaarschuwingssein gegeven worden voor de teruggeroepen klasse

Tijdens de wedstrijd
Wijzigingen met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden kenbaar gemaakt door middel
van seinvlaggen op het startschip en een aantal geluidsseinen, op de navolgende wijze:
Afbreken van een wedstrijd
N-vlag vlag wordt gezet.
Er worden 3 geluidsseinen gegeven.
Indien mogelijk zal de wedstrijdleiding dit besluit op marifoonkanaal 72 uitzenden.

Finish
Finish
Het startschip bevindt zich op zijn plaats bij de finishlijn.
Bij het zetten van de blauwe-vlag wordt geen geluidssein gegeven.
Bij het passeren van de finishlijn kan ieder finishend jacht worden
‘afgetoeterd’ middels een geluidssein.

Baanafkorting, beëindiging bij merkteken
Een wedstrijd kan bij ieder merkteken worden beëindigd. Indien op een vaartuig
liggende nabij een merkteken van de baan de S-vlag wordt getoond, moeten alle
klassen de wedstrijd beëindigen tussen het merkteken en het vaartuig.
Indien de S-vlag wordt getoond boven één of meerdere klasse vlaggen, dan geldt
dit uitsluitend voor de aangegeven klasse(n).
De wedstrijdleiding kan het besluit tot afkorting op marifoonkanaal 72 meedelen.
Bij het zetten van de S-vlag worden 2 geluidsseinen gegeven.

