
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notice of Race 

Antwerp Snipe Cup  
1e race Challenge Yves Le Bour 

16-17 maart 2019 

 
VVW Galgenweel en de Antwerp Snipe Cup VZW 

nodigen je van harte uit om mee te doen aan de: 

 

 12e Antwerp Snipe Cup 
 

Regels 

De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals  

vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 2017-2020 

Appendix P zal van toepassing zijn. 

 

Voorwaarden voor deelname en inschrijven 

ISAF deelnamerecht volgens RvW is vereist voor iedere zeiler die aan deze Regatta wil 
deelnemen. 

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven kan via www.scira.be. 

Definitieve inschrijving gebeurt in het VVW Zeilhuis vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Inschrijfgeld 

Euro 50,- per boot voor heel het weekend. (incl. deelname wedstrijd, sponsorpakket, soep 
voor en na de reeksen op zaterdag, diner op zaterdag avond, tombola , stevig ontbijt op 
zondag ochtend)  

Wijze en tijdstip van betaling 



Alle deelnemers dienen ter plekke het inschrijfgeld contant betalen. 
 

Schema van de wedstrijden 

Zaterdag 16 maart: eerste start om 12.00. 

Zondag 17 maart: eerste start om 10.00. 

Het doel is om ongeveer 9 reeksen en een medalrace te varen.  

Het exacte aantal reeksen is de beslissing en de verantwoordelijkheid van het 
Wedstrijdcomité en zal geen grond zijn voor verhaal.  

 

Wedstrijdbepalingen 

De wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld bij de inschrijving, alsook online op 
www.scira.be 

 

Banen 

In principe wordt er een "Windward-Leeward" baan gezeild, tenzij de weersomstandigheden 
dit niet toelaten.  Dit zal aangegeven worden met de respectievelijke klassevlag.  

De lengte van de banen is zodanig dat een streeftijd van ongeveer 45 minuten voor de 
eerste boot per wedstrijd wordt gehaald. 

 

Strafsysteem 

RvW 44 zal van toepassing zijn. 

 

Puntentelling 

Het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A zal van toepassing zijn. 

Er zal geen aftrekreeks zijn tijdens de ASC.  

De top 3 in de voorlopige uitslag zal met een gekleurd lycra shirt varen. 

Geel voor de 1ste plaats 

Wit voor de 2de plaats 

Rood voor de 3de plaats 

De lycra shirts zullen tussen de reeksen doorgegeven worden indien nodig. 

 
 

http://www.scira.be/


 
 

 

Regatta Office 

Het Regatta Office, op de eerste verdieping van het VVW Clubhuis, is open voor registratie 
op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur. 

 

Prijzen 

Voor iedere deelnemer zal 1 gratis souvenir worden uitgereikt. 

 

Aansprakelijkheid en verzekering 

De organiserende verenigingen noch enig andere bij de organisatie van de Regatta 
betrokken 

partij aanvaardt enige aansprakelijkheid, welke dan ook, voor persoonlijke dan wel 
zaakschade (dood, letsel, gevolgschade daaronder mede begrepen) die wordt geleden vóór, 
gedurende of na de Regatta. 

Voor iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheids-verzekering te 
zijn afgesloten met een minimum dekking van € 680.000 per gebeurtenis, dan wel een 
overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is. 

 

Algemeen 

Deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht de aanwijzingen van de beachmasters en 
terreinbeheerders op te volgen. 

 

Wedstrijdleiding 

Race Comité / Parcours: Tomy Neuman, Maxim Van Pelt, Jan Peeters 

Score : Jan Bell 

Juryvoorzitter: Guido Hoebus  

  



(Sociaal) Programma 
 

Zaterdag 16 maart 

 

• 10.00 -11.30 inschrijving 
• gratis soep voor en na de reeksen vanaf 11.00u 
• 12.00 Start 1e reeks 
• volgende reeksen aansluitend. 
• Après sailing  
• 19.00: gratis diner voor deelnemers (Stoofvlees met frieten à volonté, dessert) in het 

clubhuis van VVW-Galgenweel. Extra tickets (beperkt aantal) te verkrijgen bij 
inschrijving.  Na het diner is er een tombola voor alle deelnemers met grote prijzen. 

 

Zondag 17 maart 

 

• vanaf 8.30 koffie en ontbijtbuffet op de club. 
• 10.00 start 1ste reeks op zondag 
• gratis soep voor en na de reeksen vanaf 11.00u 
• volgende reeksen aansluitend. 
• Medalrace met de top 10 in de voorlopige uitslag  
• prijsuitreiking zo snel mogelijk na de finish van de medalrace 

 

 

Hall of fame 
1. 2008: Bart Bomans – Ilse Vergauwe 
2. 2009: Manu Hens – Nicolas Bongaerts 
3. 2010: Manu Hens – Ann Van Daele 
4. 2011: Wim Ghys – Ann Van Daele 
5. 2012: Sam Vandormael – Daan Vandormael 
6. 2013: Ben Van Cauwenbergh – Nadia Deferm 
7. 2014: Ben Van Cauwenbergh – Nadia Deferm 
8. 2015: Bomans Bart – Nathalie Van De Vyver 
9. 2016: Alexandre Tinoco – Victor Perez Campos 
10. 2017: Bart Janssens – Eva Jacobs 
11. 2018: Manu Hens – Maj Kristin Hansen Borgen 

 
 

  



 
Sponsors 
 

  
 
 

 
 
                                                               
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
Yves Le Bour Challenge 2019 

 
Emblematic of: 
This challenge is intended to promote the participation of foreign crews in Snipe regattas 
organized by France, Belgium and England by encouraging them to participate in at least 1 
event in each of these countries. 
It stands in memory of Yves Le Bour, who particularly enjoyed navigating the waters of these 
three countries and facing foreign competitors and friends. 
 

Donated by : Sylvie, Anne and René Le Bour. 
Owned by : SCIRA France 
Awarded  to : The trophy shall be awarded to the winning skipper. 

 
Calendar 2019 : 

 
 
Open to : The Challenge is open to all Snipe sailors who are in good standing with their fleet, 
country and SCIRA. 
 
Challenge Organization : The Challenge consists of three events, each entered in the regatta 
calendar of one of the participating countries and determined each year by the national 
secretaries concerned. Each event represents one race of the Challenge. 
 
Regatta Conditions : “Rules for Conducting National and International Regattas” are specific 
instructions furnished by the International Rules Committee and approved by the SCIRA Board 
of Governors. These instructions must be followed in all respects. 
 
Classification: 
Each skipper receives the number of points corresponding to his place in each event. For the 
events in which he didn’t sail, he receives the number of points of a  
DNC in the event with the highest number Belgian, British and French entries. The DNC points 
are calculated only with the Belgian, British and French entries. The skip per with the lowest 
score is the winner. In case of a tie, the one with more entries shall be placed first. 
 
Revision of Deed of Gift :  
By agreement between the donors and French National Secretary. 
 
Trophy Responsibility and Conditions :  
Year, name of the winner, fleet, and country shall be engraved in uniform engraving at the 
winner’s or his fleet’s expense. The trophy shall be returned by the winner to the place 
designated for the last event of the next Challenge, properly boxed for shipment, with all 
duties and other charges paid by the winner or his fleet. 



 

Yves Le Bour Challenge 2019 

 

Préambule : 
Ce challenge est destiné à promouvoir la participation d’équipages étrangers à des régates de 
Snipe organisées par la France, la Belgique et l’Angleterre en les incitant à participer à au 
moins 1 événement dans chacun de ces pays. 

Il se tient en mémoire de Yves Le Bour qui aimait particulièrement naviguer sur les plans 
d’eaux de ces trois pays et y affronter des concurrents et amis étrangers. 

Don : Sylvie, Anne et René Le Bour. 

Propriétaire : SCIRA France 

Remis à : Le trophée sera attribué au skipper vainqueur. 

Calendrier 2019 : 

 
 
Ouvert à :  
Le Challenge est ouvert à tous les équipages de Snipe en règle avec leur flotte, leur pays et la 
SCIRA. 

Organisation du Challenge :  
Le Challenge comporte 3 épreuves, chacune inscrite au calendrier des régates d’un des pays 
participants et déterminée chaque année par les secrétaires nationaux concernés. Chaque 
événement représente une course du défi. 

Conditions de course :  
Les «règles de conduite des régates nationales et internationales» sont des instructions 
spécifiques fournies par le Comité international des règles et approuvées par le conseil des 
gouverneurs de la SCIRA. Ces instructions doivent être suivies à tous égards. 

Classement : 
Chaque skipper reçoit le nombre de points correspondant à sa place dans chaque épreuve. 
Pour les épreuves dans lesquelles il n’a pas navigué, il reçoit le nombre de points d’un DNC 
dans l’événement avec le plus grand nombre d’entrées belges, britanniques et françaises. Les 
points DNC sont calculés uniquement avec les entrées belge, britannique et française. Le 



skipper avec le score le plus bas est le gagnant. En cas d'égalité, celui qui a le plus d'entrées 
doit être placé en premier. 

Révision de l'acte de donation :  
Par accord entre les donateurs et le secrétaire national français. 

Responsabilité et conditions du trophée :  
L’année, le nom du vainqueur, la flotte et le pays doivent être gravés en gravure d’uniforme 
aux frais de celui-ci ou de sa flotte. Le trophée sera ramené par le gagnant à la place désignée 
pour la dernière épreuve du prochain défi, dans une boîte appropriée à l'expédition, tous les 
droits et autres frais étant à la charge du gagnant ou de sa flotte. 

 

 

 

 

 


