Inschrijving Westwadtocht 30 mei 2019
Organiserende verenigingen Koninklijke Marine Jacht Club en Watersportvereniging Amstelmeer
organiseren in 2019 de Westwadtocht. Een laagdrempelige tocht voor iedere enthousiaste zeiler.
Start is mogelijk op een viertal locaties, te weten: Den Helder, Oudeschild, Den Oever en
Kornwerderzand. Er wordt gestart op GPS-tijd om 09.00 uur. De deelnemers dienen vervolgens in
8 uur tijd zoveel mogelijk zeemijlen af te leggen. De organisatie stelt de deelnemers een zogenaamde
rakkenlijst ter beschikking waaruit men zelf een keuze qua volgorde kan maken. Aan de hand van
stroom en windrichting kan men een tactiek uitzetten die moet leiden naar het hoogste aantal
gezeilde mijlen. De finish is in Den Helder, waar deelnemers een gratis overnachting in de jachthaven
krijgen aangeboden. De deelnemers die voor 16.00 uur of na 18.00 uur finishen zullen worden
gediskwalificeerd. Een jacht dat na 17.00 uur de wedstrijd beëindigd krijgt een straf in mijlen, terwijl
een jacht dat voor deze tijd arriveert wellicht minder mijlen aflegt dan mogelijk was. De
prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na 18.00 uur in de kantine van de Kon. Marine Jacht Club.
Tochtbepalingen zijn voor de tocht te downloaden via de website van www.wvamstelmeer.nl
Inschrijving is mogelijk door invulling van onderstaand formulier en deze te mailen naar:
sylvia@boersen.nl. Vervolgens gelieve het inschrijfgeld ad. € 12,50 over te maken op
rekeningnummer NL86ABNA0403226945 t.n.v. S. Boersen-Stubbe o.v.v. WV Amstelmeer,
Inschrijfgeld Westwadtocht 2019 en scheepsnaam. De inschrijving sluit op zondag 26 april 2018 om
18.00 uur en wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaald of het evenement doorgaat.
Dit is gesteld op minimaal 10 deelnemers. Indien op donderdag 10 mei de windkracht meer dan 6 Bft
is, wordt de wedstrijd afgelast. Mocht het evenement niet doorgaan vanwege weersomstandigheden
of te weinig deelnemers, dan wordt het inschrijfgeld minus gemaakte kosten teruggestort.
Naam schipper

:

Adres

:

PC/Woonplaats

:

Email

:

Mobiel (voor groepsapp)

:

Scheepsnaam

:

Type jacht

:

Zeilnummer

:

Aantal bemanningsleden

:

SW factor volgens SW factorlijst 2019:
N.B. Gebruik van een spinnaker/gennaker moet bij inlevering van de formulieren na de tocht worden
aangegeven. Hiervoor worden 2 punten aftrek gerekend.

