Aanvullende wedstrijdbepalingen Snertrace 2020
Algemeen:
De snertrace 2020 wordt gevaren onder de wedstrijdbepalingen, zoals beschreven in het
wedstrijdboekje 2020, aangevuld met de bepalingen in dit document en is daarnaast onderworpen aan
de corona maatregelen zoals opgesteld door beide verenigingen. Deze zijn in te zien via de volgende link:
https://avoh.nl/wp-content/uploads/2020/07/covid19-protocol.pdf. Als bepalingen in het
wedstrijdboekje overlap hebben met elkaar, dan zijn de bepalingen genoemd in deze aanvullende
bepalingen leidend.

Organiserende verenigingen:
Watersportvereniging Huizen AVOH en Watersportvereniging Gooierhaven.

Inschrijfkosten:
Deelname aan de snertrace is kosteloos

Datum:
De wedstrijd wordt op zaterdag 17 oktober tussen 12:00 en 16:00 uur gevaren op het gooimeer

Palaver
In tegenstelling tot wat er in het wedstrijdboekje staat, is er dit jaar geen palaver (het clubhuis is
gesloten). Mededelingen zullen worden geplaatst op het digitale mededelingenbord op de website van
beide verenigingen of kenbaar worden gemaakt door het hijsen van seinen op de wal bij beide
verenigingen of na 11:00 uur op de wedstrijddag op het startschip.
Afgelasten
Uiterlijk voor 11:00 uur op zaterdag 17 oktober wordt bekeken of de wedstrijd doorgang vindt. Dit
wordt kenbaar gemaakt door seinen op de wal bij beide verenigingen; een mededeling op de website en
een bericht in de whatsappgroep. Mochten de omstandigheden op het water reden tot afgelasten zijn
dan wordt dit na 11:00 uur kenbaar gemaakt op het startschip.

Handicap:
Tijdens de snertrace wordt dit jaar de berekende SW handicap, zoals vermeld op het SW-certificaat
gehanteerd met als mogelijke variabelen het te voeren voorzeil en het te voeren ruimwindse zeil (dit op
te geven op het inschrijfformulier).

Inschrijven:
In tegenstelling tot wat in het wedstrijdboekje staat, kan inschrijven dit jaar alleen via de website van
een van beide verenigingen (de inschrijver verklaart zich te houden aan de door beide verenigingen
opgestelde en op de jachthavens geldende COVID 19-protocol).

Wedstrijd en startgebied
Wedstrijdgebied: de wedstrijd wordt gevaren op het gooimeer
Startgebied: het startgebied bevindt zich nabij de GM32 binnen een straal van 1 zeemijl.
Finish: De finish ligt nabij de GM32. De finishlijn wordt na 16:00 opgeheven.
Startprocedure:

Sein
5 minuten
4 minuten
1 minut
startsein

SW
R&P
11:55
12:00
11:54
12:01
11:59
12:04
12:00
12:05

Uitslagen:
De uitslagen worden zo spoedig mogelijk na de wedstrijd bekend gemaakt via de websites van beide
verenigingen.

Baan:
Snert-Baan 10 (aangegeven op het startschip)
Aantal te varen ronden wordt aangegeven door het hijsen van een x aantal rode ballen
Zie banenschema zomeravondwedstrijden versie 4, te downloaden op de website van beide
verenigingen voor de exacte baan beschrijving.

Aan en afmelden:
Voor aanvang van de wedstrijd dient ieder schip zich bij het startschip te melden. Na afloop dient ieder
schip zich af te melden, hetzij door de wedstrijd reglementair te finishen, dan wel bij opgeven door langs
het startschip te varen of het startschip telefonisch te benaderen op nummer: 06 82415513

Klassen en startprocedure:
Er wordt in twee klassen gevaren (SW klasse en R&P klasse)
Klassenvlag:
Tijdens de wedstrijd wordt er geen klassenvlag gevoerd.
Op het startschip worden tijdens de startprocedure de volgende vlaggen getoond om SW en R&P klasse
aan te geven:
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