Inschrijfformulier

Zware Bakken Race 2022
Op zondag 2 oktober 2022 organiseren we de Zware Bakken Race 2022. Deelname is niet alleen voor ‘zware
bakken’ maar voor alle type kajuitzeiljachten exclusief multihulls en open boten. De handicap is op basis van
OSN.
1e prijs
Voor de boot met het kleinste verschil t.o.v. de gemiddelde gecorrigeerde zeiltijd.
2e prijs
Voor de boot met het kleinste verschil t.o.v. de gemiddelde werkelijke zeiltijd.
3e prijs
Voor de boot met de snelste tijd op basis van de handicap. (gecorrigeerde zeiltijd)
De winnaar ontvangt de ‘Albert Koa’ wisselbeker en ook voor de andere prijswinnaars ligt een
aardigheidje te wachten. Dus kom allen even gezellig langs na de wedstrijd.
Na de prijsuitreiking zullen we ook dit jaar weer de zware-bakken-hap hebben. Gekozen is voor twee
gerechten. Een oerhollandse hutspot met een gehaktbal en een Andijviestamppot met een rookworst. Let wel
op want de plaatsen zijn beperkt en waren vorig jaar snel uitverkocht. Deelname is op volgorde van
aanmelding.
Kosten:
Deelname zware bakken race:
Eten inclusief 4 consumptiemuntjes:
Tijden:
09:00 uur
09:30 uur
10:30 uur
16:00 uur
17:00 uur

€ 10,00 per schipper
€ 15,00 per persoon

Inloop clubhuis
Palaver in het wsv Helius clubhuis, Heliushaven 9, te Hellevoetsluis
Vanaf deze tijd mag er gestart worden
voor deze tijd moet er gefinisht zijn
Prijsuitreiking met aansluitend de zware bakken hap

Start- en finishtijd dienen te worden doorgegeven via app of sms aan 06-41311372 o.v.v scheepsnaam en tijd.
(Formaat UU:MM:SS)
Protesten:
Protesten kunnen niet worden ingediend. Iedereen wordt geacht de voorrangsregels op de juiste wijze te
interpreteren.

Inschrijven kan tot zondag 25 september 2022 18:00 uur
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Zware Bakken Race 2022
Achternaam eigenaar
Voorletter
Tussenvoegsel
E-mailadres
Mobiel
In wil opgenomen worden in de whatsApp groep ‘Helius wedstrijdzeilen’

Ja

Nee

Ligplaats bij
Steiger en nummer
Scheepsnaam
Merk
Model
Bouwjaar
Ontwerper
Diepgang
Afwijkende uitvoering

Ja

Nee

(Beschrijf veranderingen)

Lengte romp

LOH

Lengte waterlijn
Diepgang
Max. breedte
Aandewinds zeiloppervlak (geen los gehesen zeilen)
Gewicht
Ballastgewicht
Kielvorm

Genua / Fok plus grootzeil
(leeggewicht)
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Zware Bakken Race 2022
Zware Bakken Hap
Hutspot met gehaktbal

Personen

Andijviestamppot met rookworst

Personen

Kosten
Schip

€ 10,00

Aantal deelnemers zware bakken hap (x €15,00)
Totaal
Het totaalbedrag dient uiterlijk 25 september 2022 te worden overgemaakt naar
WSV Helius, NL69 ABNA 0520 7214 11
o.v.v ‘’ZBR22 Scheepsnaam en aantal personen zware bakken hap’’
Uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd ontvangen alle deelnemers verdere wedstrijdinformatie per mail.
Inclusief de te zeilen baan. Tijdens het palaver worden dan eventuele veranderingen besproken.
Hopelijk tot ziens op 2 oktober,
de Wedstrijdcommissie
WSV Helius

