Notice of Race
F18 KE /F16 KE en Hobie 16
20 en 21 mei 2017
CATPOINT GREVELINGEN
ORGANISATIE EN LOCATIE:
Het F18 KE /F16 KE en Hobie 16 wordt georganiseerd door catamaranvereniging Catpoint op 20 en
21 mei 2016 en vindt plaats op de Grevelingen bij catamaranvereniging Catpoint, de Punt 6, 3253 MC
Ouddorp. De routebeschrijving naar de Punt kunt u vinden op www.catpoint.nl onder contact.
REGELS:
De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
2017-2020, de bepalingen van het KNWV, de klassen voorschriften, tenzij een van deze door de
wedstrijdbepalingen worden gewijzigd.
INSCHRIJVING EN INSCHRIJFGELD:
De inschrijving is alleen mogelijk ter plaatse op zaterdagmorgen tussen 8:00 en 10:00 uur.
Kosten 60 euro per boot. Betaling dient contant te gebeuren, omdat we geen pin hebben.
Bij het inschrijfgeld is inbegrepen: liggeld voor 20 en 21 mei, wedstrijddeelname, parkeren , inclusief
koffie/thee, frisdrank ,biertje en eten na de wedstrijden.
INCHECKEN EN WEDSTRIJDBEPALINGEN:
Inschrijven op zaterdagmorgen tussen 8:00 en 10:00 uur. Het inschrijven vindt plaats in het
clubgebouw van Catpoint (06-13096884).
De wedstrijdbepalingen zijn te verkrijgen bij het inschrijven.
LIGPLAATS EN TRANSPORT:
Toegang tot het catamaranstrand is mogelijk op zaterdag 20 mei tussen 8:00 en 10:00 uur. Bij
aankomst word je doorverwezen naar een ligplaats vooraan op het catamaranstrand. Iedereen kan
hier zijn trailer parkeren maar is verplicht om de auto meteen op het grote parkeerterrein te parkeren.
PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN :

Datum:

Aanvoer cats: Inschrijving: Briefing: Waarsch.sein:

Aantal
races:

Zaterdag
08:00–10 :00 08:00–10 :00 11:00
20 mei

12:00

Max 5

Zondag
21 mei

11:00

Max 5

HET WEDSTRIJDGEBIED EN DE BAAN:
Het wedstrijdgebied van de up&down banen is de Grevelingen.
SCOREN:
Het Lage Punten Systeem van Appendix A is van toepassing.
OVERIGE INFORMATIE:
De wedstrijdorganisatie van catamaranvereniging Catpoint is te bereiken op:

ledenadministratie@catpoint.nl en 06-13096884.
Voor overnachtingen kunt u het beste informeren bij de VVV Zeeland:

www.vvvzeeland.nl
.

