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1.

REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen
van het KNWV, en de klassen voorschriften, tenzij een van deze door de wedstrijdbepalingen (WB) worden gewijzigd.

2.

INSCHRIJVING
Voorafgaand aan elke wedstrijd, tussen 18:00 en 19:00, dient men zich in te schrijven op de lijst op tafel in het clubhuis.

3.

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld kan contant ter plekke worden voldaan bij de wedstrijdorganisatie, of door het inschrijfgeld te stoppen in
het geldkistje (indien Anton nog niet aanwezig is
Inschrijfgeld per woensdagavond, contant ter plekke te voldoen
Inschrijfgeld voor alle 18 of 19 races, contant ter plekke te voldoen

4.

KLASSEN
Op basis van Texel Rating wordt er in 2 open klassen gevaren (in dezelfde startgroep):
 boten met Texel Rating t/m 107,
 boten met Texel Rating 108 of hoger.

5.

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
Datum:
Dinsdag 3 mei 2016
Woensdag 10 mei 2016
t/m
Woensdag 30 augustus 2016

€5
€ 50

Briefing:
geen

Waarschuwingssein:
19:30
19:30

finale

19:30

6.

LOCATIE EN BAAN
De wedstrijden worden gezeild ten noorden van Marina Muiderzand tussen de dijk en de vaargeul, op een in-dewind/voor-de-wind baan waarvan een tekening is opgenomen in de Wedstrijdbepalingen; of een ludieke baan na overleg
tussen de wedstrijdorganisatie en de zeilers.

7.

PROTESTEN
Protesten zullen worden behandeld door een protestcomité volgens RvW 91 (a). Protestformulieren zijn beschikbaar bij de
wedstrijdsecretariaat. Protesten worden vermeld op het mededelingenbord in clubhuis.

8.

SCORING
8.1. Het Lage-Punten systeem, RvW A2, is van toepassing.
8.2. Het team dat “meehelpt” bij een race als “Officer of the Day”, krijgt zijn gemiddelde score van de serie (zie
“meehelprooster”).
8.3. Max. 40 % van de totaal gezeilde wedstrijden zal worden afgetrokken. Bij 12 of 13 gezeilde wedstrijden worden er 5
afgetrokken. Bij 14, 15 of 16 zijn er 6 aftrekbaar. Bij 17 of meer gezeilde wedstrijden worden er 7 afgetrokken.
8.4. Alle races t/m augustus is de “voorronde” voor de uiteindelijke “finale” van 5 beste teams. De beste 4 grote cats en 1
beste kleine cat uit de voorronde zeilen de finale op de laatste woensdagavond verplicht op een dart16 van Sailtoday. De uiteindelijke overall winnaar van de Muiderzand Cup is 1 van de 5 finalisten met de beste score van de
laatste woensdagavond (de voorronde telt dus niet mee).

9.

PRIJZEN
Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning die de eerste, tweede of derde plaats behaalt in de
overall finale op de laatste woensdagavond.

10. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, besluit om wedstrijd te zeilen. De
organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
11. VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro
1.500.000 of een equivalent daarvan.

