OuweDeurenCup Loosdrecht

Aankondiging voor de 4e 40+ Windsurfwedstrijd op 1 juni 2019
Locatie: GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137 1231 LT Loosdrecht
1. DE REGEL
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2017-2020, de bepalingen van het Watersportverbond en deze Aankondiging en
Wedstrijdbepalingen.
2. RECLAME
Geen
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1
De inschrijving staat open voor windsurfers, die tenminste de leeftijd van 40 jaar hebben
bereikt en deelnemers in de Windsurfer LT klasse.
3.2
De wedstrijd is uitgeschreven voor surfplanken met de volgende gegevens:
● Surfplanken dienen minimaal 29 jaar oud te zijn en platbodemmodel (zoals Windglider,
Mistral, Wayler, etc.), dus geen punt aan de achterkant
● Geen carbon of kevlar
● Zeil oppervlakte Max 6.8 m2, niet doorgelat
● Giek: houten giek geen 'must' maar levert wel extra punten op
● Trapeze is toegestaan
● Pompen niet toegestaan
● Foiling is niet toegestaan
3.3
Voor deelname is aanmelden en betaling verplicht. Aanmelden op het volgende e-mail
adres ouwedeurencuploosdrecht@gmail.com
3.4
Inschrijving en betaling van het inschrijfgeld dienen te worden gedaan vóór 25 mei
2019
3.5
Indien op dat tijdstip minder dan 15 aanmeldingen zijn, zullen de wedstrijden geen
doorgang vinden.
4. INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt €35,- per deelnemer of €20,- voor alleen de BBQ, te voldoen voor 25
mei a.s. op rekeningnummer NL32INGB0006586908 t.n.v. B. Stokvis .
5. PROGRAMMA
● 10:00 uur
● 11:00 uur
● 12:00 uur
● 13:30 uur
● 14:30 uur
● 16:30 uur
● 17:30 uur

aanmelden bij de inschrijftafel in het clubhuis
skippers meeting (Palaver)
eerste start (waarschuwingssein 11.55 uur)
broodje en een drankje
middag manches. Aantal is afhankelijk van de windsnelheid.
eind signaal
prijsuitreiking, start borrel en aansluitend de BBQ (ca 18.00 uur)

6. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen worden gepubliceerd op www.gwvdevrijbuiter.nl (onder
wedstrijdzeilen)
7. LOCATIE
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7.1
7.1
7.3

De wedstrijden worden in principe gezeild op de 1e plas van de Loosdrechtse Plassen.
De wedstrijden worden georganiseerd vanuit de haven van de GWV De Vrijbuiter, Oud
Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht.
De start zal, voor zover mogelijk, voor de haven van GWV De Vrijbuiter plaatsvinden.

8. BANEN
De te zeilen baan is waarschijnlijk de Olympische driehoeks baan, welke linksom of rechtsom
gevaren kan worden. Definitieve te zeilen baan zal bij het palaver voorafgaand aan de
wedstrijdserie bekend worden gemaakt.
9. SCOREN
9.1
Het Lage Punten Scoresysteem, Appendix A, regel A4 (RvW) is van toepassing.
9.2
Twee voltooide wedstrijden zijn nodig voor een geldige serie.
9.3
Indien 5 of meer wedstrijden zijn voltooid, wordt het slechtste resultaat afgetrokken.
9.4
Er zullen maximaal 6 wedstrijden worden gezeild.
10. HULPSCHEPEN
Hulpschepen zijn herkenbaar aan een vlag met rescue - of met de v6 aanduiding.
11. RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten
ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is
ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor
veiligheidscommunicatie.
12. PRIJZEN
Er zijn prijzen voor de categorie originaliteit (=HOOFDPRIJS), Oude deuren dames, Oude deuren
Licht, Oude deuren Zwaar en zwaar (90 kg+), Windsurfer LT (Licht / Zwaar/ D) en Overall.
13. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 (RvW),
Besluit om wedstrijd te zeilen. GWV De Vrijbuiter, noch enige andere bij de organisatie van de
wedstrijden betrokken partij en/of persoon(en), aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade,
in welke vorm dan ook, persoonlijk letsel of dood daarbij inbegrepen, veroorzaakt in samenhang
met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
14. VERZEKERING
Elke deelnemende boot(surfplank) / deelnemer moet verzekerd zijn voor wettelijke
aansprakelijkheid.
15. OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen via onderstaand e-mail adres:
ouwedeurencuploosdrecht@gmail.com
Zie tevens de Facebook pagina Ouwedeurencup Loosdrecht.
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