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Inschrijven: 

www.zvwestergo.nl

Regels
De wedstrijdserie is onder-
worpen aan de Regels, zoals 
gedefinieerd in de Regels voor 
Wedstrijdzeilen. De voorschriften 
van het Watersportverbond zijn van  
toepassing. Voor ORC Club zijn de 
veiligheids- en uitrustingseisen
(cat. 4) van het ISAF van kracht. 
De bij het Watersportverbond 
op 25 september 2015 bekende 
meetbrieven zijn bepalend voor
de te hanteren handicap.

Deelneming
ORC Club.

Inschrijfgeld
Inschrijving uitsluitend via www.
zvwestergo.nl. Inschrijfgeld à €75,– 
wordt via een automatische incasso 
geïnd.  Inschrijving tot uiterlijk  
2 oktober 2015. Bij annulering na 
30 september 2015 wordt geen 
inschrijfgeld geretourneerd.

Inlichtingen
Fritz Blanke
(wedstrijdcommissie, e-mail: 
wedstrijden.zvwestergo@gmail.com) 

Banen
In de wind/voor de wind  
(windward/leeward).

Klassen
De wedstrijdbepalingen kunnen 
worden gedownload vanaf uiterlijk 
20 september van zvwestergo.nl.  
Deelnemers kunnen de meest 
recente versie bij de registratie 
afhalen.

Havengeld 
Geen liggeld van vrijdagmiddag
2 oktober tot zondagmorgen 
4 oktober. Voor de periode van 
maandag tot vrijdag voor of na 
het evenement geldt een half 
tarief. Deelnemers dienen zich bij 
aankomst bij de havenmeester te 
melden. 

Kranen
Mogelijkheid tot kranen op 
vrijdagmiddag 2 oktober en 
zaterdagmorgen 3 oktober.

ORC Competitie
De Oktoberraces maken deel
uit van de ORC Clubcompetitie.

Zaterdag 3 wedstrijden
3 oktober: waarschuwingssein 1e wedstrijd 10.55 uur.

Zondag 2 wedstrijden
4 oktober:  waarschuwingssein 1e wedstrijd 9.55 uur 
 
Prijsuitreiking in de Sailor's Inn 
Direct na het beschikbaar komen van de zondaguitslagen. 

Klassement over vier of meer wedstrijden, geen aftrek. Prijzen zullen
worden gegeven afhankelijk van het aantal deelnemende boten.

uitnodiGinG 

HÈT ZEILEVENEMENT VAN HET NOORDEN  

Sponsors Oktoberraces 2015:

www.yachtcontrol.nlwww.skipsmaritiem.nl www.kuiperverzekeringen.nlwww.vnrcreative.nlwww.devriessails.nl www.maxlead.nl

Programma en informatie 
Registratie op vrijdagavond 2 oktober vanaf 21.00 uur in de 
Sailor’s Inn op de jachthaven te Hindeloopen. Op zaterdagavond 
3 oktober om 19.00 uur HAPPY HOUR, vanaf 20.00 uur de 
zeilersmaaltijd. U kunt eventueel ook á la carte eten in het 
restaurant van de Sailor’s Inn. Aansluitend een feestavond
met muziek.


