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RO&RC : Cursussen en Brevetten
Hoofdstuk A : Cursussen en Getuigschriften
Goedgekeurd RO&RC/KBYV 27-09-2010 - RvB/KBYV 11-10-2010

1. Wedstrijdorganisatie
a. Doelstelling: vorming van organisatiemedewerkers bij nationale en internationale
wedstrijden
b. Doelgroep: personen die reeds enige kennis en ervaring hebben met de
verschillende functies bij het organiseren van wedstrijden en die zich daarin verder
wensen te bekwamen
c. Toelatingsvoorwaarden: lid zijn van een club aangesloten bij de VYF of FFYB.
d. Organisatie: VYF (N) of FFYB (F), na voorafgaandelijke goedkeuring van programma
en lesgevers door de RO&RC/KBYV.
e. Inhoud: behandeling van de verschillende aspecten van de wedstrijdorganisatie aan
de hand van het Race Management Manual en de Racing Rules of Sailing van de ISAF
en initiatie protestbehandeling. De RO&RC/KBYV geeft aan welke de nagestreefde
eindtermen zijn
f. Na het slagen in het nationaal examen, georganiseerd door de RO&RC/KBYV en na
goedkeuring door de RvB/KBYV, volgt de toekenning van het KBYV getuigschrift
DRO.
g. Het getuigschrift geeft de mogelijkheid om nadien het KBYV-brevet NRO (*) te
behalen.
(*) Zie hoofdstuk B. Brevetten – B.1

2. Protestbehandeling
a. Doelstelling: vorming van volwaardige leden voor een protestcomité bij nationale en
internationale wedstrijden
b. Doelgroep: personen die reeds vertrouwd zijn met alle aspecten van een
wedstrijdorganisatie en zich verder wensen te bekwamen in de kennis van de regels
en de praktische aspecten van jurering
c. Toelatingsvoorwaarden:
- Lid zijn van een club aangesloten bij de VYF of FFYB.
- Het KBYV-getuigschrift DRO bezitten.
d. Organisatie: VYF (N) en FFYB (F), na voorafgaandelijke goedkeuring van
programma en lesgevers door de RO&RC/KBYV
e. Inhoud: uitgebreide regelkennis met daaraan gekoppeld protestbehandeling waarbij
het Race Management Manual, de Racing Rules of Sailing en het Cases Manual van
de ISAF de basis vormen. De RO&RC/KBYV geeft aan welke de nagestreefde
eindtermen zijn.
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f. Na het slagen in het nationaal examen, georganiseerd door de RO&RC/KBYV, en na
goedkeuring door de RvB/KBYV, volgt de toekenning van het KBYV getuigschrift
DJ.
g. Het getuigschrift geeft de mogelijkheid om vervolgens het KBYV-brevet NJ (*) te
behalen.
(*) Zie hoofdstuk B. Brevetten - B.2
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