ZOETERMEERSE WATERSPORTVERENIGING ‘NOORD-AA’
Accommodatie en clubgebouw: Het Lange Land 2 – 2725 KZ Zoetermeer. Telefoon 079-3417298

Regels en Bepalingen Jaarklassement
clubwedstrijden

•

Opgericht 14 november 1977

•

Correspondentieadres bestuur:
Postbus 5009 – 2701 GA Zoetermeer
Telefoon 079 3616092

•

Internet: www.zwvnoord-aa.nl

•

Jeugd- en volwassenenopleidingen

•

Breedte- en topsport, recreatie en
wedstrijden

•

Ligplaatsen

1.

Voor het jaarklassement wordt een onderscheid gemaakt in de Optimistenklasse en SW-klasse

2.

Het lage punten systeem wordt toegepast.

3.

De uitslag van een wedstrijd wordt alleen meegeteld bij de jaarprijs indien er minimaal twee deelnemers
waren in de klasse. Elke individuele wedstrijd telt mee voor het jaarklassement

4.

Het wedstrijd comité hanteert de SW-factoren zoals die door de KNWV zijn opgesteld voor het seizoen
2009.

5.

Een zeiler die geholpen heeft met de organisatie van een club wedstrijd, krijgt voor die race het
gemiddelde van zijn gezeilde club wedstrijden. Deze correctie vindt eenmalig plaats.

6.

Bij 15 clubwedstrijden of minder zijn er geen aftrekwedstrijden in het jaarklassement.
Bij 20 clubwedstrijden is er een aftrekwedstrijd in het jaarklassement.
Bij 30 clubwedstrijden zijn er twee aftrekwedstrijden in het jaarklassement.

7.

Een DNC = Totaal aantal jaarlijkse deelnemers van de clubwedstrijd uit de klasse + 1.

8.

Om het resultaat van de clubwedstrijden (van een deelnemer), als geheel mee te laten tellen voor het
jaarklassement, moet deze zeiler alle door hem gezeilde clubwedstrijden, in één dezelfde type boot
hebben gevaren. Indien een deelnemer binnen een jaar in verschillende typen boten deelneemt, worden
deze apart in het jaarklassement opgenomen.

9.

Splash en Flash worden als 1 type boot gezien als mede de Laser 4.7, Standard en Radial.

10. De 24-uurs Race en de Chocolade -letterrace tellen niet mee voor het jaarklassement.
11. Daar waar de regels niet in voorzien, wordt er beslist door de wedstrijdcommissie
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