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Aantal ORC wedstrijden van 5 naar 4
Zie ook www.noordzeeclub.nl/nieuws/breaking-news-competitiekalender-2018
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1. VOORWAARDEN VOOR KLASSERING
Deelnemers aan de competities voor scherpe kajuitjachten dienen te voldoen aan het deelnamerecht
zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen en de Bepalingen van het Watersportverbond.

2. WEDSTRIJDEN
2.1 De evenementen die meetellen voor de competities worden jaarlijks, op voordracht door de
Noordzee Club en na overleg met de betrokken organiserende verenigingen, door het
Watersportverbond, na overleg met de betrokken organiserende verenigingen en de Noordzee
Club, aangewezen uit de evenementen voor handicapklassen.
2.2 De evenementen voor de betreffende competities worden minimaal een maand voor het begin van
het eerste evenement bekend gemaakt op de website van de Noordzee Club.
2.3 Indien het aangewezen evenement een klassenevenement is, moet de inschrijving daarvoor
eveneens open staan voor niet-leden van de klassenorganisatie.

3. KLASSEN
Voor scherpe kajuitjachten zijn er drie Verbondsbezemcompetities, te weten:
1. De IRC Competitie voor IRC gemeten boten in de klassen IRC 1 en 2
2. De ORC Competitie voor ORC gemeten boten in de klassen ORC 1, 2, 3 en 4
3. De TwoHanded Competitie voor ORC gemeten en door twee bemanningsleden gezeilde boten.

4. UITSLAGVERWERKING
Voor het berekenen van de ranglijstpunten wordt de seriescore van een evenement gebruikt zoals
aangeleverd door het wedstrijdcomité van het evenement, eventueel aangepast na een uitspraak in
Hoger Beroep.

5. SCOREN
5.1 Voor de IRC Competitie tellen in iedere klasse alle afzonderlijke wedstrijden mee.
Er wordt per Verantwoordelijke persoon gescoord volgens het Lage Punten Systeem. Gedurende
de competitie kunnen meerdere personen het verantwoordelijk persoon zijn van een schip,
voorwaarde is dat 1 persoon minimaal 50% van de gescoorde wedstrijden verantwoordelijke
persoon is.
De eindscores van alle wedstrijden worden opgeteld. Hierbij tellen de middellange wedstrijden met
factor 1,5 en de lange offshore wedstrijden met factor 2 mee.

Aftrek
bij > 24 wedstrijden: 5 wedstrijden
bij 20-24 wedstrijden: 4 wedstrijden
bij 15-19 wedstrijden: 3 wedstrijden
bij 10-14 wedstrijden: 2 wedstrijden
De lange offshore wedstrijden kunnen als 2 korte wedstrijden worden afgetrokken, de middellange
wedstrijden als 1,5 korte wedstrijd.
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Een niet ingeschreven of niet gestarte Verantwoordelijke persoon in een bepaalde wedstrijd wordt
gescoord naar het DNS puntenaantal van die wedstrijd.
5.2 Voor de ORC Competitie en de TwoHanded Competitie krijgt elke Verantwoordelijke persoon in
zijn klasse per evenement punten volgens het Noordzee Club Scoring System (zie bijlage en
www.noordzeeclub.nl).
5.3 Voor de ORC Competitie en de TwoHanded Competitie tellen de beste 4 evenementen.
Gedurende de competitie kunnen meerdere personen het verantwoordelijk persoon zijn van een
schip, voorwaarde is dat 1 persoon minimaal 50% van de gescoorde wedstrijden
verantwoordelijke persoon is.
5.4 Voor uitreiking van de Verbondsbezem in de ORC Competitie en de TwoHanded Competitie
moeten in hun klasse door minimaal 5 deelnemers minimaal 4 evenementen verzeild zijn

6. VASTSTELLING VAN DE WINNAARS
6.1 Winnaar van de IRC Competitie in zijn klasse is de Verantwoordelijke persoon die aan het eind
van het jaar over alle wedstrijden na aftrek het minste aantal punten behaald heeft.
6.2 Winnaar van de ORC Competitie in zijn klasse is de Verantwoordelijke persoon die aan het eind
van het jaar uit maximaal vier evenementen het hoogste aantal ranglijstpunten heeft behaald.
6.3 Winnaar van de TwoHanded Competitie is de Verantwoordelijke persoon die aan het eind van het
jaar uit maximaal vijf evenementen het hoogste aantal ranglijstpunten heeft behaald.
6.4 Wanneer twee of meer Verantwoordelijke personen een gelijk puntentotaal hebben behaald in de
ranglijst is Appendix A.8 van de Regels voor Wedstrijdzeilen van toepassing. Indien dan nog een
gelijke score bestaat zal het beste resultaat tijdens het ONK in de betreffende competitie bepalend
zijn.

7. PRIJZEN
7.1 De prijs in de ORC Competitie, de IRC Competitie en de TwoHanded Competitie bestaat per
klasse uit een Verbondsbezem met een daarop aangebracht zilveren plaatje met inscriptie,
vermeldende de naam van de boot, Verantwoordelijke persoon, het jaar van uitreiking en de
klasse.

8. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Als er zich situaties of omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist het
bestuur van het Watersportverbond.
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