
NOTICE OF RACE 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN BSSA 2020

De BONAIRE SAILING SCHOOL ASSOCIATION heeft het genoegen alle leden uit te
nodigen voor deelname aan de CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2020. Deze 
wedstrijden worden ook gebruikt als selectie voor deelname aan de Sunfish Worlds 
2020. De wedstrijden worden gezeild onder de reglementen van de ISAF (De regels 
voor Wedstrijdzeilen 2017-2020).

KLASSE-INDELING
De Clubkampioenschappen worden gehouden voor de volgende klassen:
Sunfish A, B en Youth en Optimist A, B en C. Laser kan zonder rating meedoen met 
de Sunfish. Afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie (en beschikbare 
boten) worden de races voor de verschillende klassen apart gevaren. Kandidaten 
voor de selectie voor de Sunfish Worlds varen in Sunfish A.

INSCHRIJVING
De inschrijving wordt gehouden op de wedstrijddagen tussen 11.30 en 12.00 uur in 
Kas di Regatta. Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen van naam op het 
deelnameformulier.

WEDSTRIJDDAGEN, BANEN en overige bepalingen
De wedstrijden zullen worden gehouden nabij Kas di Regatta op 11 januari, 25 
januari, 9 februari, 8 maart, 29 maart en 10 mei. Als een wedstrijddag wegens 
weersomstandigheden wordt afgelast, wordt deze zondag 17 mei ingehaald. Kan er 
ook dan niet gezeild worden, vervalt die wedstrijddag. Een wedstrijd wordt afgelast bij 
een wind-reverse, onweer en als om 9 uur 's ochtends de voorspelling voor 2 pm op 
windguru meer wind aangeeft dan 22 knopen of uitschieters meer dan 25 knopen. De 
wedstrijdbanen worden bepaald door de wedstrijdcommissie.

SCORING- EN PRIJZEN
Het Lage Punt scoringssysteem zal van toepassing zijn voor alle klassen. Bij 6 of 
meer gevaren races mag het slechtste resultaat weggestreept worden, bij 12 races 2, 
bij 18 races 3. zie Appendix A van de ISAF wedstrijdregels.
Voor alle klassen zijn er prijzen beschikbaar afhankelijk van het aantal deelnemers in 
de klasse. 

ALGEMEEN
Deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor eigen risico.
Deelnemers kunnen aangewezen worden de boeien vooraf te leggen en na afloop 
weer in te nemen en ordentelijk op te bergen. Dit zal evenredig onder de deelnemers 
verdeeld worden.

UITZETTEN EN OPRUIMEN
Alle deelnemers worden geacht bij te dragen aan het uitzetten en opruimen van de 
wedstrijdbanen, wedstrijdboeien, volgboot en al het ander gebruikte materiaal. Er zal 
op basis van de inschrijving een opruimrooster gemaakt worden. Het is aan de 
deelnemer om vervanging te zoeken bij verhindering.


