BBQ Race WSV Den Oever 02 Juni 2018

A. Start: 11.00 uur
De start is tussen WV5 en WV6. (Startschip de Zwarte Haan) en als de wind gunstig is tussen de
havenhoofden.
De startprocedure is een standaard 10 minuten procedure. Dus 10 minutensein om 10.50;
5 minutensein om 10.55; Startsein om 11.30.
Starten alleen op startsignaal; niet op de eigen GPS tijd.

B. Race.
De wedstrijdcommissaris heeft op het IJsselmeer een driehoek uitgezet die (rechtsom) over
stuurboord en/of (linksom) over bakboord gerond kan worden. Deze keuze wordt aan de hand van
de windrichting bepaald en tijdens het palaver aangegeven.

Het ronden van de boeien.
De tijd van het ronden en de tijd van finishen zijn de enige tijden die u noteert.
Wij gaan er vanuit dat u eerlijk en oprecht invult en de GPS tijd neemt en op de sec. nauwkeurig
invullen!!
Het formulier met hierop de tijden, levert u na de wedstrijd in bij:
Cor Muurling Ro Viento Box E 23 mobiel: 0626 873470

C. Finish.
De finish is tussen WV5 en WV6, (of als de wind gunstig is Tussen de havenhoofden!).
De Zwarte Haan kan als finish schip fungeren! Wordt tijdens het palaver aangegeven.

D. Uitslag.
De uitslag wordt berekend door de gezeilde tijd in minuten te * vermenigvuldigen door 100 en te delen
door het SW getal van uw schip. Dit getal wordt bij het palaver aan u gegeven.

Van sommige schepen is nog niet een definitief SW getal bekend.
Belangrijk is dat u vermeld of u een klapschroef heeft en/of uw jacht een wedstrijduitvoering is.
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Voorbeeld berekening:

Een snel schip met een SW getal van 78 die er over het rondje 180 min is ( 3 uur) over heeft gedaan!
En een schip met een SW getal van 107 die er 240 min ( 4 uur) over heeft gedaan!
180 * 100 : 78 = 231 min.
240 * 100 : 107 = 224 min.

U ziet dat het langzame schip t.o.v. het snelle schip na berekening 7 min sneller is en dus gewonnen
heeft!!
Noot: Voor de SW factor gaan we uit van de meest recente opgave (CD 2017) van het
Watersportverbond als die voor uw boot beschikbaar is.
De wedstrijdcommissie heeft een recent aangepast SW getal voor u!!
Succes, mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 06-51603457 (Ard
Kroon) of (Cor Muurling 06-26873470).

Namens het bestuur,
Wedstrijd commissaris; Cor Muurling en Voorzitter; Ard Kroon

Barbecue race Deelnemersformulier
Gegevens deelnemer:
Naam:

SW getal:

Bootnaam:
Boottype:

Gevaren route (zelf invullen).
Start.
11.00

Van

Naar boei

Start.

Havenhoofd

WV 6

BB

Boei.

WV 6

Sport A

SB

Boei.

Sport A

WV 19

SB

Boei.

WV 19

Finish

Haven hoofd
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Tijdstip

Wijze van
ronden (B/S)

