17e ABEELENRACE 13-10-2018
Stuurliedenvergadering
1e blok
Van 10.00 uur tot 10.15 uur
2e blok
Van 13:00 uur tot 13.15 uur

Vlottijden
Van 10.30 uur tot 11.15 uur
Van 13.30 uur tot 14.15uur

Oproeien
Voor het oproeien ontvangt u een speciale oproep. Uiteraard dient u aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen. Eenmaal op het kanaal vaart u richting Veere.
Oproeien voor de 5,5 km
Na ca. 1 km passeert u de ingang van het Arne kanaal.
Bij de sluizen van Veere maakt u rond en gaat al op startvolgorde liggen, even nummers sb, oneven
nummers bb.
Oproeien voor de 2 km
Na de ingang van het Arne kanaal, vaart u door tot de spuisluis aan bb. Op aanwijzing van de wedstrijdleiding maakt u rond en wacht u op het teken om te starten.
Starts
De starts vinden plaats op de volgende tijdstippen:
1e blok
Jeugd
2 km
Overigen
5,5 km
2e blok
Jeugd
2 km
Overigen
5,5 km

11.45 uur
12.00 uur
14.45 uur
15.00 uur

De Abeelenrace kent een vliegende start. De deelnemende ploegen worden door een voorstarter naar
de voorstart geroepen. De voorstartlijn ligt op ca. 60 meter voor de eigenlijke start. Bij de loopbrug welke het dichts bij de sluis ligt.
Op een teken van de voorstarter mag de aangeroepen boot snelheid maken. De ploeg is gestart op het
moment dat de voorsteven van de boot de startlijn passeert. (Bij de 2e loopbrug gezien vanaf de sluis)
De starter geeft dit aan door luid ’DOOR!’ te roepen. Er wordt gestart met 15 sec. tijdverschil en 60 sec.
tussen de verschillende nummers.
Wedstrijdbaan 5,5 km
De start is bij de tweede loopbrug, gezien vanaf de sluis.
Na ca. 1,5 km is er een flauwe bocht naar stuurboord. Halfverwege is er aan stuurboord een spuisluis.
Ca. 1 km voor de finish passeert u de ingang van het Arne kanaal.
De finish bevindt zich 100 meter voor de ingang van de Buitenhaven, te herkennen aan vlaggen en een
geluidsignaal.
Wedstrijdbaan 2 km
De start is bij de spuisluis.
Ca. 1 km voor de finish passeert u de ingang van het Arne kanaal.
De finish bevindt zich 100 meter voor de ingang van de Buitenhaven, te herkennen aan vlaggen en een
geluidssignaal.
Inhalen
De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen door dit duidelijk aan te geven, maar mag haar voorrangsrecht niet misbruiken. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig
wijken. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te
geven.
Na de finish
Wanneer u gefinisht bent, roeit u direct door richting het vlot. Op aanwijzingen van de organisatie meert
u af aan het vlot. Boten direkt uit het water halen.

