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Wijziging Zomeravond wedstrijden 2020
Wedstrijdcommissie AVOH - Gooierhaven
3-7-2020
1
geen

Beste watersportvrienden,
Naar aanleiding van de versoepelingen van de Corona maatregelen en de goedkeuring van de
gemeente Huizen van ons COVID-19 protocol kunnen we starten met de Zomeravond wedstrijden
2020. Hierbij willen we jullie informeren over een aantal wijzigingen ten op zichte van de bepalingen
uit het wedstrijdboekje 2020.
Agenda Zomeravond wedstrijden 2020

Zomeravondwedstrijden:
di 7 juli , di 14 juli, di 21 juli, di 28 juli, di 4 augustus, di 11 augustus, di 18 augustus , di 25
augustus, di 1 september, di 8 september.
Zomeravond wedstrijden Botters:
di 14 juli, di 28 juli, di 11 augustus, di 25 augustus, di 8 september.
De wedstrijdcommissie heeft besloten om de wedstrijden tijdens de zomerstop door te laten gaan.
Ten aanzien van het aantal aftrekwedstrijden wordt de bepaling uit het wedstrijdboekje
aangehouden.
Inschrijven
Iedere schipper die aan de Zomeravond wedstrijden 2020 mee wil doen moet zich opnieuw
inschrijven via de website van W.S.V. AVOH of W.S.V. Gooierhaven. Inschrijfgeld is nu €20 (betalen
bij inschrijving). Aan schippers die al €25,- betaald hebben voor de zomeravond wedstrijden 2020
zullen we €5,- restitueren.

Starttijden:
Klasse

R&P

SW-A

SW-B

Botters

SW-C

Baan

lang

lang

kort

botter

-

Waarschuwingssein

19:15

19:20

19:25

19:30

-

Voorbereiding sein

19:16

19:21

19:26

19:31

-

1 minuutsein

19:19

19:24

19:29

19:34

-

19:20

19:25

19:30

19:35

-

Startsein
Let op:





SW-A start voor SW-B
SW-B vaart korte baan
SW-C vervalt
Denk aan juiste klassevlag

Indeling volgt aan de hand van de inschrijvingen.
Banenkaart
Banenkaart is ongewijzigd voor de scherpe jachten. Voor de botters is deze wel gewijzigd, namelijk
GM34BB en GM40BB zijn bij de start aan elke baan toegevoegd. Actuele banenkaart staat op de
websites van beide verenigingen.
Uitslagen
Deze worden voorlopig digitaal gepubliceerd. Het is niet mogelijk om op korte termijn aan alle
voorwaarden te voldoen om de uitslagen mede te delen op de gebruikelijke manier in het clubhuis of
bij BOOT.
Protocol
De richtlijnen uit het protocol waaraan alle deelnemers zich moeten houden staan op de websites
van beide verenigingen. Iedere schipper, die zich inschrijft, en de bemanningsleden conformeren zich
aan deze richtlijnen.
Wijzigingen
Wijzigingen van dit document worden niet meer rondgemaild maar op de websites geplaatst van
beide organiserende verenigingen. De bepalingen, opgenomen in dit document, kunt u beschouwen
als vervanging van de bepalingen in het boekje en gelden alleen voor de zomeravond wedstrijden
2020. Voor de overige onderwerpen gelden nog steeds de bepalingen uit het wedstrijdboekje
‘Zeilwedstrijden 2020” welke op de websites van beide verenigingen staan.
Samenvattend:








Starten op dinsdag 7 juli.
Varen de zomerstop door.
Opnieuw inschrijven noodzakelijk (Hiermee stem je tevens in met de richtlijnen uit het
protocol.)
Inschrijfgeld wordt €20,Varen in 2 SW-klassen (kort- en lange baan / Denk aan juiste klassevlag!).
Uitslagen digitaal.
Wijzigingen van dit document via de websites.

We proberen met deze bepalingen en maatregelen toch nog 10 mooie dinsdagavonden te kunnen
gaan zeilen met elkaar. DUS SCHRIJF JE IN! Mochten er naar aanleiding van dit document nog vragen
zijn dan kunnen die gemaild worden naar wedstrijd@avoh.nl
Met vriendelijke groeten,
Wedstrijdcommissie W.S.V. AVOH en W.S.V. Gooierhaven.

