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Datum :  April 2021 
 
 
 
 
 

Aankondiging van Zeilwedstrijden Thorner Zeilclub 2021 
 
 
 
 

1. De Organiserende Autoriteit voor de Wedstrijden 2021 is de Thorner Zeilclub. 
 
2. De wedstrijden 2021 zijn onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in : 

a. De Regels voor Wedstrijdzeilen 2021 – 2024   (RvW)  en  
b. de Wedstrijdbepalingen  Thorner Zeilclub 2021 
 
Deze zijn in te zien op en te downloaden van de website van de Thorner Zeilclub 

 
3. De wedstrijden staan open voor alle klassen van zeilboten en voor leden de Thorner 

Zeilclub en van andere zeilverenigingen.  
 
4. Inschrijving kan alleen in het clubgebouw vanaf 10.00 uur op de wedstrijddagen.  

Deelnemers ondertekenen eerst eenmalig vóór hun eerste wedstrijd van het jaar het 
“Aansprakelijkheidsdocument” en daarna kunnen zij zich inschrijven voor iedere 
wedstrijd van dat jaar. 
De inschrijfkosten per wedstrijd bedragen € 5,= per boot. Voor jeugd (<18 jaar) is 
de inschrijving gratis. 

 
5. Deelnemen. 

Boten kunnen deelnemen indien de schippers het aansprakelijkheidsdocument 
hebben ondertekend, voor iedere wedstrijd correct zijn ingeschreven en het 
inschrijfgeld is betaald.  
Voor deelnemende jeugd (<18 jaar) dient een ouder, verzorger of voogd het 
aansprakelijkheidsdocument en inschrijfformulier te ondertekenen voor het nemen 
van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze deelname. 
 
Voor het deelnemen aan de wedstrijden is voor de boot géén meetbrief en voor de 
schipper en bemanning géén wedstrijdlicentie nodig. Dit wijzigt de aanvulling door 
het Watersportverbond op de RvW regels 46 en 48. 
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6. De data en tijden van de wedstrijden 2021 zijn : 

 
Data : 

a. 01 mei 
b. 13 mei  melkbus race 
c. 24 mei  Pinkster wedstrijd 
d. 05 juni 
e. 03 juli 
f. 07 augustus 
g. 04 september 
h. 02 oktober 

 
Tijden : Inschrijving vanaf  10.00 tot 10.45 uur 

Schippersmeeting  11.00 uur 
1ste waarschuwingssignaal  11.55 uur 

 
7. Klassenindeling, uitgezonderd de Melkbus race 13 mei. 

De indeling van de klassen voor de starts zal worden gedaan door de 
Wedstrijdcommissie van de Thorner Zeilclub en is afhankelijk van het aantal en type  
ingeschreven boten.  
Bij inschrijving van 6 of meer boten van exact hetzelfde type boot starten en varen 
deze in een aparte klasse. 
Overige boten worden ingedeeld in : 
 Klasse-A   handicap SW  < 110 
 Klasse-B   handicap SW  ≥ 110 
 Klasse C   eenmansboten, indien er 6 of meer deelnemen  
De uiteindelijke indeling van klassen wordt vastgesteld door  de Wedstrijdcommissie. 
 

8. Klassenindeling Melkbusrace. 
De indeling van de klassen voor de starts is traditioneel : Open boten en Kajuitboten, 
maar zal worden bepaald door de Wedstrijdcommissie van de Thorner Zeilclub. 
Per klasse wordt het SW handicap systeem gehanteerd. Zie onder 9. 
 

9. Ratingsysteem 
Voor boten in de handicapklassen wordt het SW-handicap systeem toegepast. 

 
10. Puntentelling / scores 

Voor alle deelnemende klassen wordt het Lage Punt Systeem (RvW A4) toegepast 
Alle wedstrijdresultaten van de dag tellen mee in de berekening van de 
eindklassering van die wedstrijddag. 
 

11. Prijzen. 
Er worden prijzen gegeven aan de plaatsen 1, 2 en 3 van elke klasse 
 

12. Het zeilwater. 
De wedstrijden worden gezeild op de plassen de Grote Hegge en  Koeweide. 
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Het zeilwater voor de Melkbusrace kan bij gunstige weersomstandigheden uitgebreid 
worden tot en met de Maas en de Mauritshaven in Wessem of de Spaanjerdplas bij 
Ophoven. 
 

13. De te zeilen baan. Deze is afhankelijk van het weer en wordt tijdens de 
schippersmeeting van iedere wedstrijd bekend gemaakt 

 
14. Veiligheid 

De Reddingsbrigade zal tijdens de wedstrijden waken over de veiligheid van de 
deelnemers. Bij het vertonen van de “Y” vlag  op het startschip of starttoren moeten 
alle deelnemers, inclusief bemanning, individuele drijfmiddelen met voldoende 
drijfvermogen dragen. 
 

15. De informatiepost is in het clubgebouw van de Thorner Zeilclub en geopend op de 
wedstrijddagen van 09.30 uur tot een uur na de finish van de laatste wedstrijd van de 
dag. 

 
16. Voor deelnemers, niet lid van de Thorner Zeilclub, kan van 1 dag vóór de 

wedstrijddag tot en met 2 dagen erna, gratis de slipway gebruikt worden,  de 
boottrailer op de autoparkeerplaats geplaatst worden, zijn havenplaatsen 
beschikbaar en mag er gekampeerd worden. Dat laatste uitsluitend indien de 
geldende corona maatregelen het toelaten. Een sleutel van het clubgebouw kan ter 
beschikking gesteld worden tegen een borgsom van €50,=. 

 
17. Verdere informatie over de wedstrijden kan verkregen worden van   

 dhr Carol Mart Palm     tel  +31 (0)6 53707505 
 
 
 


