
Briefing op de vrijdag voorafgaand aan de 
wedstrijd om 20:00 in het Roode Hooft. 
Als dit ivm Corona-maatregelen niet 
mogelijk is, dan om 20:00 uur 
berichtgeving in de Whatsapp groep.

Start
• Zaterdag om 08:00 uur wordt bekend 

gemaakt in de WhatsApp groep 
Lauwerszee zeilen of de wedstrijd 
doorgaat.

• 10:40 briefing door de wedstrijdleiding 
op het water via kanaal 77.

• Start om 11:00 GPS-tijd.

Finish zo snel mogelijk ná 15:00 uur. Te 
vroeg finishen (dwz: vóór 15:00 uur) 
levert een DSQ op. Deelnemers moeten 
in de laatste ronde de afweging maken 
tussen even wachten voor de finishlijn, of 
nog een extra ronde zeilen in de hoop de 
gemiddelde rondetijd te verbeteren. 

Finishtijd en aantal ronden zelf noteren 
en doorgeven in de WhatsApp-groep 
Lauwerszee zeilen of via marifoonkanaal 
77. Uiterste finishtijd 16:30 uur.

Nazit Nazit en vermelding van de 
uitslag na afloop in Het Roode Hooft. 
Indien de Corona-maatregelen dit niet 
toestaan, dan in de WhatApp groep.

Deelname €10,- per schip, te voldoen via 
Tikkie of bij de nazit op het terras van het 
Roode Hooft.

Boeien verplicht ronden bij de    
8-baan (gele lijnen en pijlen):
• Z6 en Z5a (startlijn)
• Z4 BB (1e boei na de start)
• Z1 SB
• WG18 BB
• WG17 BB
• Z2 SB
• Z5 BB
• Z5a BB 

Boeien verplicht ronden bij de 
ronde baan (blauwe pijlen):
• Z6 en Z5a (startlijn)
• Z4 BB (1e boei na de start)
• WG18 BB
• WG17 BB
• Z1 BB
• Z5 BB
• Z5a BB 

➢ Tussen de ronden door de start-
en finishlijn verplicht passeren.

➢ In de laatste ronde finishen ná 
het ronden van boei Z5 (dus 
finishen tegen de startrichting 
in).

➢ Alle boeien die niet in de route 
staan genoemd, moeten in de 
vaargeul gepasseerd worden.

Voorjaarsrace
Zaterdag 15 mei 2021

&
Najaarsrace

Zaterdag 25 september 2021


