Signalen die gebruikt worden tijdens WIJM club wedstrijden
Signaal

Betekenis

Gebruik

Zwemvesten verplicht

Zodra de omstandigheden dat vereisen.

Wedstrijd uitgesteld voor
onbepaalde tijd.
Signaal wordt 6 minuten voor de
eerstvolgende start verwijderd.

Kan gebruikt worden om een zes minuten
signaal te geven. De wedstrijd begint een
minuut nadat dit signaal verwijderd is.
(Suggestie: Hijsen op 20 minuten voor de start)

Regel 31.1 is van kracht
(Buitenom regel)

Dit signaal wordt gewoonlijk getoond als er bij
de steiger gestart wordt. Vanwege ruimte
gebrek moeten boten die te vroeg over de
startlijn gaan om de boei heen terug keren,
gedurende de laatste minuut voor de start.

Waarschuwingssein
Het comité geeft tijdens het
palaver aan welke vlag voor
welke klasse gebruikt zal worden

Wordt vijf minuten voor de start getoond. De
wedstrijd regels zijn van nu kracht (de wedstrijd
is begonnen) dus alle boten moeten los van de
wal zijn en pompen, wrikken, peddelen, enz. zijn
niet meer toegestaan. Dit signaal wordt bij de
start weggenomen.

Voorbereidingssein

Wordt getoond vier minuten voor het start
signaal en wordt een minuut voor de start
weggehaald.

Individuele terugroep

Een boot mag vragen wie er terug geroepen
wordt. Maar als ze je niet verstaan moeten ze
zelf beslissen of ze terug komen. Doen ze het
niet is ze automatisch gediskwalificeerd zonder
aftrek (wegens hinderen).

Algemene terugroep

Alle boten worden terug geroepen. Het comité
geeft dit signaal als niet duidelijk is wie er te
vroeg gestart is of als een groot deel van de
vloot te vroeg is gestart

Het object dat dit signaal toont
vervangt een boei.

Gewoonlijk zal deze vlag door de rubberboot
getoond worden als er iets mis is met de boei.
De boot vervangt dus een boei.

Het wedstrijd comité is klaar voor
de finish

Geeft aan wanneer de finish lijn als zodanig
beschouwd moet worden. Als ze getoond wordt
mag de finishlijn alleen overvaren worden indien
men finisht.
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Tijdstip

Opmerkingen

Tijdstip: onbepaald
Wedstrijd uitgesteld - AP

Dit signaal wordt soms gebruikt om een
extra signaal te hebben voordat de
wedstrijdregels van kracht worden op 5
minuten voor de start

6 minuten voor de eerste start

Het AP signaal wordt weggenomen

5 minuten voor de eerste start
Waarschuwingssignaal - Klasse
vlag

De wedstrijd regels zijn van nu kracht (de
wedstrijd is begonnen!) alle boten moeten
los van de wal zijn en pompen, wrikken,
peddelen, enz. is niet meer toegestaan. Dit
signaal wordt bij de start weggenomen.

4 minuten voor de eerste start
Voorbereidingssignaal - P

1 minuut voor de start

Het P signaal wordt weggenomen

Klasse vlag wordt weggenomen.

Dit is tevens het waarschuwingssignaal
voor de volgende klasse (5 minuten) dat
wordt aangegeven door het hijsen van de
volgende klasse vlag.

4 minuten voor de tweede start
Voorbereidingssignaal - P

1 minuut voor de tweede start

Het P signaal wordt weggenomen

Klasse vlag wordt weggenomen.

Dit is tevens het waarschuwingssignaal
voor de volgende klasse (5 minuten) dat
wordt aangegeven door het hijsen van de
volgende klasse vlag.

EN ZO VOORTS

Finish signaal

Het comité is in positie voor de finish. De
finish lijn moet nu als obstakel beschouwd
worden door alle boten die niet finishen.

Bij elk signaal (tonen en wegnemen) wordt een geluidssignaal gegeven.
Naast de hier getoond signalen kunnen er nog algemene signalen getoond worden, deze zijn echter niet
tijdstip gebonden. Zoals het zwemvesten verplicht, buitenom, of terugroep signalen.

