Aankondiging
Oude Deuren Race “Vroegah”
georganiseerd door Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP)
op zaterdag 23 september op het Paterswoldsemeer.
1. DE REGELS
1.1 De wedstrijdbepalingen zullen bestaan uit Appendix B Regels voor windsurfcompetitie
van het Watersportverbond en aanvullende wedstrijdbepalingen die getoond worden op het
officiële mededelingenbord dat geplaatst is in ’t Vooronder Clubhuis VWDTP.
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1 De wedstrijdserie is uitgeschreven voor alle erkende open eenheidsklassen van het eerste
uur, zoals Windsurfer, Windglider, Mistral, Wayler en Dufour. Voorts platbodem, met
maximaal zeiloppervlak van 6.8m2, ouder dan 25 jaar en bij voorkeur met houten giek,
zwaard en mastvoet. En zelf ben je van seniore dan wel veterane leeftijd. Vanaf 35 jaar
3.2 Deelnemers kunnen inschrijven via de website www.vwdtp.nl, optie wedstrijdzeilen,
wedstrijdkalender en inschrijven.
3.3 De sluiting van de inschrijving is op woensdag 20 september om 22.00 uur.
5. INSCHRIJFGELD
5.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50 incl BBQ en kan contant worden betaald of wordt na
inschrijving automatisch afgeschreven.
5.2 Bij inschrijving kan ook worden ingetekend extra BBQ à 17,50 p/persoon.
7. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
7.1 Registratie: zaterdag 23 september van 10.30 -12.00 uur.
7.2 Skippersmeeting om 12.00 uur.
7.3 De wedstrijdserie bestaat uit drie tot 5 wedstrijden.
7.4 De tijd voor het waarschuwingssignaal is om 12.55 uur.
7.5 Na 17.30 uur zal geen waarschuwingssein meer worden gegeven.
8. WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn digitaal beschikbaar vanaf 20 sep a.s. op de website
www.vwdtp.nl en voorts op verzoek op 23 sep a.s. bij registratie.
9. LOCATIE
Het Wedstrijdgebied is het Paterswoldsemeer.
10. BANEN
De Wedstrijdbaan is een Driehoeksbaan.
12. SCOREN
12.1 Het Lage Punt Systeem is van toepassing.
18. PRIJZEN
Er zal worden gezeild om de Siep Bergsma Windsurfing Bokaal.
Voorts is per 3 deelnemers één prijs beschikbaar.

19. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit
om wedstrijd te zeilen. VWDTP accepteert geen enkele aansprakelijkheid in samenhang met
of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
20. VERZEKERING
Elke deelnemende board moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van EURO 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
21. OVERIGE INFORMATIE
Nadere informatie kan verkregen worden bij Peter S. van Heuveln, email
psvheuveln@gmail.com of Ingrid Klaassen administratie@vwdtp.nl

