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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
Inschrijving is mogelijk door eenmalig te noteren op de inschrijflijst in het clubhuis van Sailtoday: type boot, zeilnummer,
naam stuurman, naam bemanning.

3.

INSCHRIJFGELD
Er is geen inschrijfgeld.

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
Er zijn 9 wedstrijden gepland van woensdag 8 juli t/m woensdag 2 september 2020. Er is geen briefing, maar een
mededelingenbord is aanwezig bij Sailtoday.

6.

LOCATIE EN BAAN
Het RaceCommittee (bestaande uit Victor, Leon, Tjalko, Pierre en Anton) bepaalt in onderling overleg wat de baan wordt
voor elke woensdagavond. Het RaceCommittee zal elke woensdag vóór 18:00 uur in de Roerkoning wedstrijd whatsapp
groep een bericht plaatsen met de exacte baan. Het eiland Pampus en de vaste betonning ten westen van de vaargeul zal
worden genoemd in de app, evt met een plaatje van de baan. Het startgebeid wordt op het water bepaald door het
racecommittee (dat mee vaart op 1 van de catamarnas). De finishlijn is tussen een skippyboei en en de steiger bij het
catamaranstrand.

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. Bij 4 of 5 gezeilde wedstrijden wordt er 1 slechtste resultaat afgetrokken. Bij 6 of 7 wedstrijden zijn er 2 aftrekbaar.
Bij 8 of 9 gezeilde wedstrijden worden de 3 slechtste resultaten afgetrokken.

9.

PRIJZEN
Prijzen zullen geen prijzen worden toegekend aan de winnaars van de woensdagavond competitie.

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.

