WRV Laser-clubcompetitie 2017
De Laserclubcompetitie werd in 2005 voor het eerst gehouden met als doel: clubleden die de
zeilwedstrijdtraining volgen of hebben afgerond, in de gelegenheid stellen om hun kennis in praktijk te
brengen.
Deelname is geheel vrijblijvend, maar als je deelneemt aan de wedstrijden dan doe je dat geheel op eigen
risico. Je bent verplicht om aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen, waarbij je kunt denken aan
beslissingen op het gebied van: uitstellen, afgelasten of afbreken van wedstrijden en de inzet van
rescueboot de Waterwacht.
Meestal zeilen we op de zondagen van de clubcompetitie meerdere wedstrijden. De eerste wedstrijd
wordt gestart om 11.00 uur en we proberen om ongeveer 13.00 uur het haventerrein te verlaten.
IJs en Weder dienende, houden we de wedstrijden op de hieronder vermelde data:
Zondag 30 april OTD*
Zondag 2, 9 en 16 juli

Zondag 7, 14, 21 en 28 mei
Zondag 10, 17 en 24 september

Zondag 11, 18 en 25 juni

Uitreiking wisselprijzen op zondag 24 september op Twiske Haven na afloop van de laatste wedstrijden
onder het genot van koffie, thee of chocomel met appelgebak!
Als geplande wedstrijden vanwege het weer of
door gebrek aan begeleiding komen te vervallen,
dan doen we ons best om je dat vroeg in de
ochtend per e-mail te laten weten.
We stellen voor om telkens om 10.30 uur
aanwezig te zijn. Je hebt dan tijd genoeg om je
Laser of je Pico wedstrijdklaar te maken en op tijd
aan de start te verschijnen.
De score van de competitie wordt berekend
volgens het lage punten systeem. Je vier slechtste
resultaten worden geschrapt. De kans om prijzen
te winnen neemt dus toe naarmate je meer
wedstrijden zeilt.
De wedstrijden tijdens de Open Twiske Dag zijn oefenwedstrijden en tellen niet mee voor de totaal score.
We stellen het op prijs als ouders, al dan niet bij toerbeurt, de Waterwacht willen bemannen indien de
weersomstandigheden de inzet van een begeleidingsboot noodzakelijk maken. In dat geval hoeft er geen
motorbijdrage en boothuur te worden betaald.
Onze vereniging heeft zes Pico’s en twee Lasers in bezit. Tevens zijn er vijf 4.7-tuigen beschikbaar.
De Pico’s zeilen tijdens de clubcompetitie meestentijds met een Mylar Sportzeil.
Deelname aan de Laserclubcompetitie is gratis voor instructeurs bij onze vereniging. De overige
deelnemers betalen voor het gebruik van een verenigingsboot of een zeiltuig van de vereniging - naast hun
contributie - per zondag:
€ 1,50- motorbijdrage
€ 2,50 voor een lasertuig
€ 3,50 voor een complete laser of pico
Veel zeilplezier toegewenst!

