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Bijlage A  

 

8         Banen  

  
8.1       Er zijn 3 typen banen  

  

-Olympische Driehoeksbaan   Seinvlag  G  

-Op en Neer baan  ( loef-lij baan)   Seinvlag O  

-Traditionele Baan-rond vaste bebakening Seinvlag T  

  

8.2       Baantype  G   Olympische Driehoeks baan  

  

-Dit type baan wordt aangegeven met seinvlag G op het startschip  

-Alle merktekens van de baan dienen BB te worden gerond  

  

 8.3      Baantype O   Op en Neer Baan  (loef-lij baan)  

  

-Dit type baan wordt aangegeven met seinvlag O op het startschip  

-Wanner naast seinvlag O ook seinvlag K gehesen is, ligt de finish binnen in het krabbersgat  

-Tijdens de startprocedure wordt vanaf het voorbereidingssein tot 2 minuten na het starten 

van een groep met een cijferbord aangegeven hoeveel rakken er worden gevaren  

-Het in de windse merkteken ( 1 )  en de evtuele spreaderboei worden aan BB gehouden  

-Het einde van het voordewindse rak wordt gevormd door merkteken ( 2 ) deze dient BB 

gerond te worden  

-Wanner seinvlag S wordt getoond bij een merkteken betekent dit dat de baan vanaf hier 

wordt afgekort dit wijzigt regel 32,2 van Rvw  

-Wanner seinvlag K wordt getoond bij een merkteken betekent dit zeil na het ronden van het  

 

merkteken direct door naar finish in het krabbersgat  
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8.4      Baantype T  Traditionele Baan  

  

-Dit type baan wordt aangegeven met seinvlag T op het start schip  

-Tijdens de start procedure van baantype T wordt op het start schip het nummer van de baan 

aangegeven door middel van cijferborden deze wordt tot 2 minuten na het startsein van een 

groep getoond  

-De merktekens van baantype T zijn gekleurde boeien, dan wel RWS-betonning  

-In de winds merkteken ( M1 )  

-Enkele honderden meters vanaf de start ligt een in de winds merkteken, nadat dit gerond is 

wordt langs de RWS-vaarwegmarkering de baan gevaren die aangeduid is met cijferborden 

op het startschip -Op het start schip wordt naast het baannummer getoond aan welke zijde 

het eerste indewindse merkteken ( M1 ) moet worden gehouden -Letterbord S merkteken 

aan stuurboord houden  

-Letterbord B merkteken aan bakboord houden  

Als er geen letterbord S of B op het start schip wordt getoond vervalt merkteken  M1  

-Alle merktekens moeten gerond worden  

  

      

 

   

 

 


