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NRO
1. Aanvraag
1.1. Voorwaarden
1.1.1. Bij een eerste aanvraag
(a) Lid zijn van een club aangesloten bij de VYF of FFYB.
(b) Houder zijn van een geldig getuigschrift DRO.
(c) Aantonen dat men over een periode van 4 jaar vóór de brevetaanvraag
bij de organisatie van minstens 8 wedstrijden (zie Annex - punt 2)
betrokken was, waarbij aan de volgende vereisten dient te voldoen:
1. betrokkene heeft gefungeerd als wedstrijdleider in minimum 4 van
deze wedstrijden en in een andere RO functie in de overige;
2. er minstens 2 Belgische nationale kampioenschappen of
evenwaardige internationale wedstrijden bij zijn;
3. ze plaats vonden op minstens 4 verschillende watervlakken waarbij
voor zeewedstrijden de organiserende vereniging bepalend is;
4. voor elke wedstrijd het verslagformulier werd ingediend door middel
van de spreadsheet voor “Race Organisation” die op de site van
www.belgiansailing.be staat;
5. voor elke wedstrijd dient een evaluatieformulier over de betrokkene
worden ingevuld door de voorzitter van het Race Committee die zelf
een KBYV-brevet NRO of NJ of de ISAF-status IRO of IJ heeft. De
RO&RC/KBYV kan desgevallend zelf iemand aanduiden om de
evaluaties uit te voeren.
(d) Practische wedstrijdzeilervaring te bezitten.
1.1.2. Bij een aanvraag voor verlenging
(a) Lid zijn van een club aangesloten bij de VYF of FFYB
(b) Houder zijn van een (verlopen) brevet NRO.
(c) Aantonen dat men in de 4 jaar voorafgaande jaren bij de organisatie
van minstens 8 wedstrijden (Annex - punt 2) betrokken was, waarbij
aan de volgende vereisten dient te voldoen:
1. betrokkene heeft gefungeerd als wedstrijdleider in minimum 4 van
deze wedstrijden en een andere RO functie in de overige;
2. er minstens 2 Belgische nationale kampioenschappen of
evenwaardige internationale wedstrijden bij zijn;
3. ze plaats vonden op minstens 2 verschillende watervlakken waarbij
voor zeewedstrijden de organiserende vereniging bepalend is;
4. voor elke vermelde wedstrijd het verslagformulier werd ingevuld;
hierbij het excel formulier van KBYV website te gebruiken.
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1.2. Procedure
1.2.1. Bij een eerste aanvraag:
Opsturen van de aanvraag met de verslag- en evaluatieformulieren tussen
1 september en 1 november naar de RO&RC/KBYV. Het verslagformulier is
de excel spreadsheet van de site van het KBYV die dan ingevuld is.
Het verslagformulier is de excel spreadsheet van de site van het KBYV die
dan ingevuld is.
1.2.2. Bij een aanvraag voor verlenging:
Opsturen van de aanvraag met de verslagformulieren tussen 1 september
en 1 november van het 4de jaar van de geldigheidsduur vermeld naast de
naam van elke betrokkene in de lijst ‘KBYV brevet NRO’ op de KBYV
website (www.belgiansailing.be onder ’Racing’) naar de RO&RC/KBYV.
Het verslagformulier is de excel spreadsheet van de site van het KBYV die
dan ingevuld is.
2. Geldigheidsduur: 4 jaar
3. Toekenning
3.1. De toekenning of verlenging wordt verleend indien de RO&RC/KBYV een positieve
beoordeling heeft gegeven aan de aanvraag en deze vervolgens door de RvB/KBYV
werd bevestigd.
De RO&RC/KBYV kan steeds een afgevaardigde aanduiden om de aanvrager op te
volgen tijdens één of meerdere evenementen en hierover verslag uit te brengen
vooraleer een beoordeling op te maken.
3.2. Indien bij een verlenging de aanvrager niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet,
kan de RO&RC/KBYV op individuele basis een afwijkende regeling voorstellen
waarbij een brevet voor 1 jaar verlengd wordt. Daarna kan een aansluitende
verlenging tot 4 jaar slechts gebeuren indien de aanvrager aan de onder art 1.1.2.
gestelde voorwaarden voldoet.
3.3

Wanneer de ISAF de IRO-status van iemand niet meer verlengt, wordt hem
automatisch het KBYV-brevet NRO toegekend.

NJ
1. Aanvraag
1.1. Voorwaarden
1.1.1. Bij een eerste aanvraag
(a) Lid zijn van een club aangesloten bij de VYF of FFYB
(b) Houder zijn van het KBYV-getuigschrift DJ.
(c) Aantonen dat men in de periode van 2 tot 4 jaar voor de aanvraag bij
de organisatie van minstens 8 wedstrijden (zie Annex - punt 2)
betrokken was, waarbij aan de volgende vereisten dient voldaan :
1. betrokkene heeft gefungeerd als lid van het Protest Committee;
2. er in het totaal minstens 20 geldige protesten werden behandeld
3. er minstens 2 Belgische nationale kampioenschappen of
evenwaardige internationale wedstrijden bij zijn;
4. voor elke wedstrijd het verslagformulier werd ingevuld;
hierbij het excel formulier van KBYV website te gebruiken.
5. de wedstrijden plaats vonden op minstens 4 verschillende
watervlakken waarbij voor zeewedstrijden de organiserende
vereniging bepalend is;
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6. bij elke wedstrijd een evaluatieformulier over de betrokkene werd
ingevuld door een lid van het Protest Committee die zelf een KBYVbrevet NRO of NJ of de ISAF-status IRO of IJ bezit.
De RO&RC/KBYV kan desgevallend zelf iemand aanduiden om de
evaluaties te doen.
(d) Practische wedstrijdzeilervaring te bezitten.
1.1.2. Bij aanvraag van een verlenging
(a) Lid zijn van een club aangesloten bij de VYF of FFYB
(b) Houder zijn van een (verlopen) brevet NJ.
(c) Aantonen dat men in de 4 voorafgaande jaren bij de organisatie van
minstens 8 wedstrijden (zie Annex - punt 2) betrokken was waarbij aan
de volgende vereisten voldaan is :
1. betrokkene heeft gefungeerd als lid van het Protest Committee;
2. in het totaal minstens 20 geldige protesten werden behandeld;
3. er minstens 2 Belgische nationale kampioenschappen of
evenwaardige internationale wedstrijden bij zijn;
4. bij elke wedstrijd het verslagformulier werd ingevuld;
hierbij het excel formulier van KBYV website te gebruiken.
1.2

Procedure
1.2.1 Bij een eerste aanvraag:
Opsturen van de aanvraag met de verslag- en evaluatieformulieren tussen
1 september en 1 november naar de RO&RC/KBYV (Annex B.2)
1.2.2 Bij een aanvraag voor verlenging:
Opsturen van de aanvraag met de verslagformulieren tussen 1 september
en 1 november van het 4de jaar van de geldigheidsduur vermeld naast de
naam van elke betrokkene in de lijst ‘KBYV brevet NJ’ op de KBYV website
(www.belgiansailing.be onder ’Racing’) naar de RO&RC/KBYV.

2. Geldigheidsduur: 4 jaar
3. Toekenning
3.1. De toekenning of verlenging wordt verleend indien de RO&RC/KBYV een positieve
beoordeling heeft gegeven aan de aanvraag en deze vervolgens door de RvB/KBYV
werd bevestigd.
De RO&RC/KBYV kan steeds een afgevaardigde aanduiden om de aanvrager op te
volgen tijdens één of meerdere evenementen en hierover verslag uit te brengen
vooraleer een beoordeling op te maken.
3.2. Indien bij een verlenging de aanvrager niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet,
kan de RO&RC/KBYV op individuele basis een afwijkende regeling voorstellen
waarbij een brevet voor 1 jaar verlengd wordt. Daarna kan een aansluitende
verlenging tot 4 jaar slechts gebeuren indien de aanvrager aan de onder art 1.1.2.
gestelde voorwaarden voldoet.
3.3
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Wanneer de ISAF de IJ-status van iemand niet meer verlengt, wordt hem
automatisch het KBYV-brevet NJ toegekend.
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