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De betekenissen van visuele en geluidsseinen zijn hieronder vermeld. Een pijl naar boven of
beneden gericht (↑ ↓) betekent dat een visueel sein wordt getoond of weggenomen. Een punt (•)
betekent een geluid; vijf korte strepen (- - - - -) betekenen herhaalde geluiden;een lange streep
(---) betekent een lang geluid. Wanneer een visueel sein wordt getoond boven een klassenvlag,
heeft dat sein slechts betrekking op die klasse.

Seinen vóór de start

↑•↓

Uitstelseinen

↑•↓

P Voorbereidingssein.

I Regel 30.1 is van toepassing.

↑•↓

↑•↓

Z Regel 30.2 is
van toepassing.

Zwarte vlag Regel
30.3 is van toepassing.

Terugroepseinen
↑ •• ↓ •

OW Nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld.
Het waarschuwingssein zal
worden getoond één minuut na
het wegnemen, tenzij op dat
moment de wedstrijd opnieuw
is uitgesteld of is afgebroken.

↑ ••

↑ ••

OW boven H Nog niet
gestarte wedstrijden zijn
uitgesteld. Verdere seinen
aan de wal.

↑•

OW boven A Nog niet
gestarte wedstrijden zijn
uitgesteld. Geen wedstrijden meer vandaag.

↑ •• ↓ •

X Individuele terugroep.

Eerste vervangwimpel Algemene terugroep. Het waarschuwingssein zal worden
getoond één minuut na het wegnemen.

Baanwijzigingsseinen
cijferwimpel 1

↑ •• ↓ •

cijferwimpel 2

↑ •• ↓ •

cijferwimpel 3

↑ •• ↓ •
↑ ••

cijferwimpel 4

↑ •• ↓ •

cijferwimpel 5

↑ •• ↓ •

cijferwimpel 6

-----

S De baan is afgekort.
Regel 32.2 is van toepassing

↑ •• ↓ •

C De plaats van het volgende merkteken is
gewijzigd.

OW boven een cijferwimpel 1-6: Uitstel van 1-6 uur vanaf de geprogrammeerde starttijd
Afbreekseinen

↑ ••• ↓ •
N Alle wedstrijden die zijn gestart,
zijn afgebroken.
Ga terug naar het startgebied.
Het waarschuwingssein zal
getoond worden één minuut na
het wegnemen tenzij op dat
moment de wedstrijd opnieuw
wordt afgebroken of uitgesteld.

Andere seinen

↑ •••

N boven H Alle wedstrijden zijn afgebroken.
Verdere seinen aan de wal.

↑ •••

N boven A Alle wedstrijden zijn afgebroken. Geen
wedstrijden meer vandaag.

↑•

L Aan de wal:
Een mededeling aan
de deelnemers is
opgehangen.
Op het water:
Kom binnen praaiafstand of volg deze
boot.

----M Het voorwerp
dat dit sein toont
komt in de plaats
van een ontbrekend
merkteken.

↑•

Y Draag
persoonlijk
drijfvermogen.

(geen geluidssein)

Blauwe vlag of
voorwerp (geen
geluidssein).
Deze wedstrijdcomitéboot is op
zijn plaats bij de
finishlijn.

