
 

Notice of Race Windhaan Sailing Cup 2021 

 

1. Organisatie en locatie. 

Alle wedstrijden worden georganiseerd door de watersportclub Windhaan VZW en vinden 

plaats voor het clubhuis binnen de 2-mijls zone. (Zeedijk-De Haan 50, De Haan). Deelnemers 

nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijden. De organisatie accepteert geen 

enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel.  

 

2. Klasses 

De wedstrijd is open voor alle catamaran klasses die voldoen aan de regels opgelegd door 

het ISAF SCHRS-rating systeem.  

 

3. Wedstrijddata (*) 

Zondag 20 juni (reservedag op 27 juni) 

Zondag 25 juli (reservedag op 1 augustus) 

Zondag 15 Augustus (reservedag op 22 augustus) 

Zondag 12 September (reservedag op 26 september) 

(*) Wedstrijd gaat door bij minimum deelname van 5 catamarans 

 

4. Dagschema 

12.30 – 13.00 : Registratie in de Race Office 

13.00 : Skippersmeeting 

14.00 : Eerste mogelijke start 

14.45 – 15.15 : Tweede mogelijke start 

17.30 : Resultaten + Apéro 

5. Inschrijving 

Inschrijven voor de verschillende wedstrijden kan via de website www.windhaan.be of via 

email info@windhaan.be met vermelding van de naam van de schipper, type boot zoals 

http://www.windhaan.be/
mailto:info@windhaan.be


vermeld in de SCHRS-rating en de verschillende data van deelname. Let wel : Elke schipper 

dient zich de dag van de wedstrijd te registreren in de Race Office.  

Prijs deelname leden : GRATIS  

Prijs deelname niet – leden : €25 / wedstrijd  

 

6. Scoring 

Het SCHRS-rating systeem van de ISAF wordt toegepast. Scores worden bepaald op basis van 

het lage punten systeem. Er zijn 4 wedstrijddagen waarbij er 2 manches per dag gepland zijn.   

De 5 beste resultaten van iedere deelnemer worden opgenomen in het eindklassement. 

Indien er geen 5 resultaten beschikbaar zijn voor een deelnemer kan u niet in het 

eindklassement worden opgenomen tenzij er geen 5 manches zijn kunnen doorgaan. In het 

laatste geval tellen alle resultaten mee en zijn er geen aftrekmanches.  

 

7. Prijzen 

Schitterende prijzenpot ! 

De 1ste, 2de en 3de plaats in het eindklassement ontvangen een prijs. 

Elke gestarte wedstrijd levert u een naamticket op in de prijzenbox  waaruit op de laatste 

wedstrijddag een onschuldige hand een 4de winnaar zal trekken. De drie podiumplaatsen van 

het eindklassement hebben hier geen recht op. 


