Notice of Race
WarmingUp, 21 & 22 maart 2020
Plaats en datum
Het evenement staat open voor de SW/ORC, J/22, J/24, J/70, SB20, MaxFun, Melges en overige Sportboten
en Eenheidsklassen en wordt gehouden op 21 en 22 maart op het Braassemermeer in Roelofarendsveen.
Op zondag worden de wedstrijden gecombineerd met de laatste WinterWedstrijd van het seizoen 20192020.
Organiserende Autoriteit
De wedstrijden worden georganiseerd door de Watersportvereniging Braassemermeer in samenwerking met
de klassenorganisaties.
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 bedraagt Euro 45,- per boot en dient bij inschrijving d.m.v. automatische incasso voldaan te
worden. Als er ook voor de WinterWedstrijden 2019-2020 ingeschreven is, bedraagt het inschrijfgeld voor de
Warming Up Eur 25,-.
Inschrijven voor het evenement
Inschrijven voor dit evenement geschiedt door middel van het inschrijfformulier op de website van de WV
Braassemermeer, https://www.braassemermeer.nl/wedstrijden/wedstrijden-2020-informatie/
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 1.000.000,--.
Registratie en wedstrijdbepalingen
Iedere deelnemer dient zich voor de eerste start te melden bij de informatie balie. De wedstrijdbepalingen
worden online gepubliceerd. De informatie balie bevindt zich in de grote zaal van het clubhuis en is tijdens
het evenement geopend vanaf 09:00 uur.
Wedstrijdschema Er zijn negen (5 zaterdag en 4 zondag) korte wedstrijden geprogrammeerd, waarvan er
minimaal vier voltooid moeten worden om de serie geldig te maken. De eerste start op zaterdag is om 11:00
uur en op zondag om 11:30 uur. Er zal op zondag na 16:00 uur geen waarschuwingssein meer gegeven
worden.
Banen
Op het Braassemermeer zal een zogenaamde op-en-neer baan worden uitgelegd: een bovenwinds
merkteken met daarnaast een spreader, en benedenwinds een gate.
Puntentelling
Het Lage Punt Systeem zal worden toegepast (RRS Appendix A). Alle geldige wedstrijden tellen mee voor
het totaalklassement van de serie, er kan geen resultaat worden afgetrokken.
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