
 

AANKONDIGING WEDSTRIJD 
 

Wedstrijd:   Open Belgisch Cup 2018 
 

“ DF95  klasse” 
 

Datum: 29-30 Sept 2018 
 

Plaats: VVW Kelchteren   DEPLAS    Binnenvaartstraat . z/n 

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 
België   Organisatie: RCZEILEN – M.Y.C.H. 

1.      REGLEMENT 
De wedstrijd zal volgende reglementen volgen 

-De regels zoals ze beschreven staan in the Racing Rules of Sailing 
for 2013-2016 (RRS) ingesloten RRS Appendix E, 

- Sailwave-2.25.4, 
-Het actuele DF95 Klasse reglement, 

-Bij betwisting van het wedstrijdreglement zal de Nederlands    vertaling geraadpleegd 
worden. 

2.       INSCHRIJVINGVOORWAARDEN 
De wedstrijd is open voor iedere DF95 Klasse deelnemer, 

lid van een rc zeil club 
             

 

3       INSCHRIJVING 
- Inschrijvingen zullen beperkt worden tot  40 boten ( 2 vloten waarvan de 6 

laatste van de eerste groep zakken en de 6 eerste van de tweede groep stijgen). 
Voorinschrijvingsgeld 20 €,    Na 20 sept 25€     Betalen op  BE07 4513 1185 8166  KREDBEBB     

Inschrijvingen verplicht  voor 25 Sept 2018 

 

4       PROGRAMMA 
-     Bevestiging registratie op 29 Sept 2018  van 9u30 tot 10u30 

Wedstrijdverloop : 
-     10u45 : Briefing  voor deelnemers: 

-     11u00: eerste waarschuwingssignaal 
-     Laatste waarschuwingssignaal voor nieuwe race: 30 Sept  niet later dan 

15u30 

 

5    ZEIL INSTRUCTIES 
 

De zeilinstructies en mogelijke bijlagen zullen beschikbaar zijn na bevestiging deelname. 

 

6       LOCATIE 
 

De regatta zal doorgaan te VVW Kelchteren  DEPLAS    Binnenvaartstraat . z/n 

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 



 

7       SCORE EN KLASSEMENT 
 

Quotering volgens Sailwave-2.25.4 
Er moeten 4 reeksen gezeild worden voor een geldig wedstrijd. 

 

 
- Wanneer minder dan 5 reeksen zijn voltooid zal de serie score van een boot het 

totaal van al haar reeksen bedragen. 
- Wanneer tussen 5 en 8 reeksen zijn voltooid, zal de serie score van een boot het 

totaal van al haar reeksen, min het slechtste resultaat bedragen. 
- Wanneer tussen 9 en 16 reeksen zijn voltooid zal de serie score van een boot het 

totaal van al haar reeksen, min de 2 slechtste resultaten bedragen. 
- Wanneer tussen 17 en 24 reeksen zijn voltooid zal de serie score van een boot 

het totaal van al haar reeksen, min de 3 slechtste resultaten bedragen. 
- Wanneer tussen 25 en 32 reeksen zijn voltooid zal de serie score van een boot het 

totaal van al haar reeksen, min de 4 slechtste resultaten bedragen 

.  

7       RADIO 
Deelnemers moeten zich er van vergewissen dat hun radio uitrusting voldoet 

aan belgische normen/regelgeving 

8       PRIJZEN 
-     De prijzen zullen afgegeven worden op het einde van de 

wedstrijd. 
- Beker voor de 3 eerste deelnemers in het algemeen klassement. 

-     Deelnemersprijs voor alle deelnemers. 

 

9       VERANTWOORDELIJKHEID 
-     Deelnemers doen mee aan de regatta in eigen risco. 

- The organisatie is niet verantwoordelijk voor materiele schade,  persoonlijk letsel 
noch overlijden gedurende, voor of na de regatta. 

 

Elke deelnemende boot zal    beschikken  over  een  geldige verzekering die radio- bestuurde zeilactiviteiten 
dekt. 

 
.  

10   OVER HET ETENTIJDENS DE TWEE DAGENWEDSTRIJD 
 

 's morgens bestellen (formulier); 's middags eten klaar tijdens de pauze. 
Kantine is aanwezig voor drank en snacks  

Zaterdagavond mogelijkheid tot BBQ mits 15 deelnemers . 
 

 

10     VERDERE INFORMATIE 
Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met : 

 
Noël Beeckaert   noelbe@gmail.com    Telf  0475765344     info op  

df95.rczeilen.be  

 


