Herziene aanvullende wedstrijdbepalingen Pinguïncup W.S.V. Almere Haven
2020
ALGEMEEN:
De pinguïncup van de WSV Almere Haven wordt gevaren conform de:
Algemene Wedstrijdbepalingen WSV Almere Haven 2020
Om deel te nemen aan deze wedstrijden dient het aanmeldformulier te worden ingevuld

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN:
De wedstrijden voor de Pinguïncup zullen gehouden worden op de volgende data:
1 Zondag

27 september

2 Zondag

04 oktober

3 Zondag

11 oktober

4 Zondag
18 oktober
Het is mogelijk, indien de tijd dit toelaat, dat per dag maximaal 3 wedstrijden gevaren zullen worden.

RATING:
In tegenstelling tot genoemd in artikel 5 van de algemene voorwaarden zal gevaren worden onder standaard SW
handicap. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de afzonderlijke SW-factoren voor Low, Medium & High condities.

KLASSEN:
Voor de Pinguïncup wordt in 2 klassen gevaren, t.w. SW-Hoog & SW-Laag. Indien 5 of meer boten uit een eenheidsklasse deelnemen zullen deze in de dag- en/of einduitslag afzonderlijk worden opgenomen.

-

SW Hoog (J):

-

SW-Laag (T):
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WEDSTRIJD- & STARTGEBIED:
In verband met het tegelijkertijd organiseren van het officieus NK PION zal op alle dagen een afwijkende baan gevaren worden;
 Bij de bovenwindse boei zal gebruik gemaakt worden van een spreader-boei die iedere ronde mee gerond
moet worden
 De benedenwindse boei is vervangen door een Gate van 2 boeien, hier moet men tussendoor om naar keuze
de BB of SB boei te ronden.
 In de laatste ronde, op weg naar de finish kan in een rechte lijn van het Up-wind mark naar de finish gevaren
worden en hoeft geen rekening meer gehouden te worden met een DWM.
Baan A
A Windward-Leeward course

A2: Start-Up-wind mark- spreader boei- DWM- Upwind mark- spreader boei - Finish
A3: Start-Up-wind mark- spreader boei- DWM- Upwind mark- spreader boei- DWM - Up-wind markspreader boei - Finish
Enz. conform het aantal te varen ronden (het cijfer betreft het aantal te varen kruisrakken)
Note:
De Marks hebben in wedstrijd geen letter aanduiding
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START:
In aanvulling op artikel 8 van de algemene wedstrijdbepalingen zal het begin van de startprocedure om 11:50 plaats
vinden door middel van een geluidssignaal en het tonen van de rode vlag op het Startschip i.c.m. een geluidssignaal.
Hierna zal het 5 min. waarschuwingssignaal om 11:55 uur worden gegeven.
Om 12:00 zal vervolgens de eerste klasse starten.
De volgorde van de klassen bij de start zal o.a. bepaald worden a.d.h.v. het aantal deelnemers per klasse.
De te starten klasse zal herkenbaar zijn aan de klassevlag die tijdens de startprocedure op het startschip getoond
wordt (zie: KLASSEN).
Het wedstrijd comité kan besluiten meerdere klassen tegelijkertijd starten.
In dit geval zullen er meerdere klassevlaggen tegelijk getoond worden.
De tweede of derde wedstrijd zal zo spoedig mogelijk na de reglementaire finish van de laatste boot in de voorgaan de wedstrijd worden gestart. De tweede of derde start zal worden aangekondigd door middel van het hijsen van de
rode vlag op het startschip, 5 min later gevolgd door het waarschuwingssignaal.
Indien er geen nieuwe start meer zal zijn wordt dit op het startschip kenbaar gemaakt door het tonen van vlaggen
OW boven A

De startprocedure zal begeleid worden via marifoonkanaal 72
Na 16.00 uur worden geen starts meer gegeven.

TIJDSLIMIET:
In aanvulling op artikel 20 van de algemene wedstrijdvoorwaarden dienen alle deelnemers de finish gepasseerd te
hebben uiterlijk 20 mijn na de eerste boot uit hun klasse.

SCORE:
In aanvulling op artikel 17 van de algemene wedstrijdbepaling worden er voor de pinguïncup minimaal 8 en maximaal 12 wedstrijden gepland.
In de tabellen hieronder het aantal tellende wedstrijden en het aantal punten dat per wedstrijd verdiend kan worden:
Gevaren Tellend
Scoreverloop per wedstrijd
15,25 punten
6
4
Nummer 1
14,00 punten
7
5
Nummer 2
13,00 punten
8
6
Nummer 3
12,00 punten
9
6
Nummer 4
11,00 punten
10
7
Nummer 5
11
8
Etc.
12
9
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