Notice of Race
VR DiZeBra mei 2020
5, 12, 19 en 26 mei
Het evenement zal worden verzeild via virtualregatta.com (Inshore). Het evenement wordt
georganiseerd door WV Braassemermeer.

1. REGELS
1.1
Het VR DiZeBra mei 2020 zal worden verzeild volgens The Racing Rules of Sailing
2017-2020 (RRS2017-2020)
1.2
[DP] [NP] De jurering en arbitrage gedurende de wedstrijden ligt volledig in handen
van VirtualRegatta.com en is geen grond voor protest noch redress.
2. INSCHRIJVING
2.1
Het VR DiZeBra mei 2020 is open voor iedereen.
2.2
Iedere deelnemer draagt zorg voor een eigen account van Virtual Regatta Inshore,
aan te maken op www.VirtualRegatta.com. De gebruikersnaam van iedere deelnemer
dient in het volgende format te zijn:
Landcode - zeilnummer – bemanningsnummer - voornaam – eerste letter
achternaam.
Bijvoorbeeld: NED1234PhilipB
2.3
De bemanningsnummer is van 1 tot en met 9 en is om onderscheid te maken tussen
de verschillende bemanningsleden binnen een boot voor de uitslagen verwerking.
2.4
De inschrijving opent op zondag 26 April 2020 20:00 en blijft geopend tot en met
Maandag 25 mei 2020 23:59.
2.5
Iedere maandag om 18:00 voorafgaand aan de wedstrijddag (zijnde 5, 12, 19 en 26
mei) wordt de deelnemerslijst voor de eerstvolgende wedstrijddag vastgesteld aan
de hand van de op dat moment ingeschreven deelnemers.
2.6
Deelnemers zijn verantwoordelijke voor de informatie opgegeven op het
inschrijfformulier.
2.7
Het maximumaantal inschrijvingen is vastgesteld op 150 deelnemers.
2.8
Het inschrijfgeld voor de gehele serie (4 evenementen) bedraagt €10,- euro en zal
worden afgeschreven via een automatische incasso.
3. RACE FORMAT
3.1
De wedstrijdvloten zullen bestaan uit een maximum van 19 zeilers + 1 organisator.
3.2
De organisator zal ook meevaren maar heeft geen invloed op de wedstrijd.
3.3
De wedstrijden zullen gevaren worden in het type boot offshore racer (TP52).
3.4
De groepen voor de eerste racedag worden op basis van de inschrijflijst ingedeeld.
Voor racedag twee, drie en vier worden de groepsindelingen gebaseerd op de
cumulatieve resultaten van de voorgaande races.
3.5
De startvolgorde wordt uiterlijk iedere wedstrijddag om 18:00 bekend gemaakt.
3.6
De wedstrijdhulp ‘Tijd tot de starlijn’ ‘Layline’ ‘Best VMG’ ‘Windschaduw’ ‘Wind
Intelligence’ zijn allemaal toegestaan.

4. PROGRAMMA
4.1
Er wordt naar gestreefd om iedere race dag 5 wedstrijden te varen.
4.2
Het startsein zal elke dag om 19:30 zijn.
4.3
Er zal geen voorbereidingssignaal meer worden gegeven later dan 22:00.
5. SAILING INSTRUCTIONS
5.1
De Sailing Instructions zullen niet later dan zondag 3 mei worden gepubliceerd op de
website https://www.braassemermeer.nl/
6. DE BAAN
6.1
De baan zal ten alle tijden een up-down baan zijn, met een spreader mark en
voordewindse gate. Twee ronden zullen worden gevaren. De lengte van de baan zal
variëren per wedstrijd.
7. SCORING
7.1
Voor de gehele serie zal het Lage Puntensysteem van RRS Appendix A van toepassing
zijn.
7.2
De overall score van de gehele serie zal als volgt worden bepaald:
A)
Wanneer minder dan vijf (5) wedstrijden zijn gevaren, de totaalscore van een
boot zal bestaan uit de race scores bij elkaar opgeteld
B)
Wanneer er vijf, zes, zeven, acht, of negen wedstrijden zijn gevaren, zal
de totaalscore van een boot bestaan uit de race scores bij elkaar opgeteld
waarbij het slechtste resultaat wordt weggestreept.
C)
Voor iedere volgende 5 wedstrijden mag een extra resultaat worden
afgetrokken van de totaalscore.
8. PRIJZEN
8.1
Elke dag zal via facebook een virtuele nachtkaars uitgedeeld worden aan de nummer
1.
8.2
De dagprijs kan maar 1 keer gewonnen worden.
8.3
Aan het einde van de serie zullen nummer 1 tot en met 3 een prijs ontvangen.
9. DISCLAIMER
9.1
Het gebruik van de ‘VR inshore’ app of de website VirtualRegatta.com is voor eigen
risico. De organiserende partijen zijn niet verantwoordelijk voor de werking en/of
downtime van de applicaties. Als het de deelnemer niet tijdig lukt om beschikbaar te
zijn voor een race door wat voor reden dan ook is dit geen grond voor redress en/of
protest.
9.2
Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de Organiserende
Autoriteit toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, op
te slaan en te verwerken en de uitslagen op te slaan en te publiceren. De persoonlijke
gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De inschrijfgegevens en uitslagen
zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer dan voor de organisatoren
noodzakelijk.

