NOTICE OF RACE
Braassem Summer Regatta | 9 & 10 juni 2018
Plaats en datum
Het evenement staat open voor open eenheidsklassen en wordt gehouden op 9 en 10 juni op het
Braassemermeer in Roelofarendsveen.
Organiserende Autoriteit
De wedstrijden worden georganiseerd door de Watersportvereniging Braassemermeer.
Reglementen
De wedstrijden zijn onderworpen aan de geldende uitgaven van de regels zoals gedefinieerd in de Regels
voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020.
Voorwaarden voor deelname
Alleen boten voorzien van een geldige meetbrief en van welke de inschrijving en het inschrijfgeld zijn
ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld, conform onderstaand schema, dient bij inschrijving d.m.v. automatische incasso voldaan
te worden. Inschrijfgeld is inclusief lunchbuffet voor de ingeschreven zeilers op zaterdag en zondag.
1 mans boot: € 40,- per boot (Optimist € 25,- per boot)
2 mans boot: € 50,- per boot
3 mans boot: € 60,- per boot
4 mans boot: € 65,- per boot
Inschrijven voor het evenement
https://www.braassemermeer.nl/wedstrijden/braassem-summer-regatta-2018
Voor inschrijvingen na 5 juni 23:59 wordt Eur 7,50 extra inschrijfgeld gerekend.
Eigen rekening en risico
Deelname aan dit evenement is voor eigen rekening en risico. Het Watersportverbond, de WV
Braassemermeer en haar leden, het wedstrijdcomité, het protestcomité en de klassenorganisaties en
voorts alle anderen betrokken bij de organisatie van dit evenement kunnen niet verantwoordelijk worden
gesteld voor persoonlijke of materiële schade van welke aard dan ook. Iedere deelnemende boot moet
voorzien zijn van een geldige WA-verzekering van tenminste EUR 680.000,--.
Registratie en wedstrijdbepalingen
Iedere deelnemer dient zich voor de eerste start te melden bij de informatiebalie. De wedstrijdbepalingen
worden online gepubliceerd. De informatiebalie bevindt zich in de grote zaal van het clubhuis en is tijdens
het evenement geopend vanaf 09:00 uur.
Wedstrijdschema
Er zijn zeven wedstrijden geprogrammeerd, waarvan er minimaal twee voltooid moeten worden om de
serie geldig te maken. De eerste start op zaterdag is om 11:00 uur en op zondag is om 10:00 uur. Er zal op
zondag na 15:00 uur geen waarschuwingssein meer gegeven worden.
Banen
Op de Braassemermeer zullen twee zogenaamde op-en-neer banen worden uitgelegd met een
bovenwindse finish.
Puntentelling
Lage puntentelling (RvW appendix A) zal worden toegepast. Er zijn zeven wedstrijden geprogrammeerd,
waarvan er minimaal twee voltooid moeten worden om de serie geldig te maken. Indien vier of meer
geldige wedstrijden worden voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores
met aftrek van zijn slechtste score.

