
 

12 UURS RACE    zaterdag 7 augustus 2021 

 

 

Op zaterdag 7 augustus 2021 organiseert VWDTP wederom de 12 uurs race *) 

De 12 uurs race is een team race waarbij gevaren wordt in teams 

die afwisselend varen in de door VWDTP verstrekte polyvalken. 

 

De wedstrijden zijn toegankelijk voor alle leden van VWDTP en voor alle leeftijden 

Er wordt gevaren in teams van 4, 5 of 6 personen en er dient elke ronde een bemanningswissel plaats te vinden, waarbij de 

boot met het landvast aangelegd moet zijn aan de steiger. Een gewisseld lid van de bemanning dient zelf zorg te dragen dat 

de zojuist gezeilde ronde geregistreerd wordt bij de wedstrijdleiding. 

 De wedstrijden worden gevaren onder Regels voor Wedstrijdzeilen van het Watersportverbond en de lokale 

wedstrijdbepalingen van VWDTP. 

  

Programma van de wedstrijden  

Er wordt gevaren in drie blokken waarbij alle boten gelijk vertrekken bij de (her)start.  

Deel 1:    10.00 – 13.30 uur  

Deel 2:    14.00 -  17.30 uur  

Deel 3:    18.30 -  22.00 uur  

 

De skippers meeting wordt gehouden bij het clubgebouw van VWDTP op zaterdag 7 augustus om 9.15 uur.  

De boten zullen hierbij via loting onder de teams worden verdeeld. 

 

Inschrijven,  kosten en opgave voor deelname 

Voor het evenement is inschrijfgeld verschuldigd per teamlid, €40,- per persoon. 

Dit is inclusief maaltijden en het gebruik van de Polyvalken die door de organisatie ter beschikking worden gesteld. 

Aanmelding middels de website van VWDTP/12 uursrace door één van de teamleden. Aanmelding sluit op woensdag 4 

augustus. Later nog aanmelden is niet mogelijk ivm tijdig reserveren van de valken  

Bij vragen kun je ons mailen via wedstrijdcommissie@VWDTP.nl. 

  

Registratie  

Ingeschreven teams moeten zich op zaterdag 7 augustus 2021 voor 9:15 uur melden bij het inschrijfbureau van VWDTP 

in het clubgebouw of het HSP gebouw.  

  

Baan.  

De te varen baan wordt op de skippers meeting bekend gemaakt.  

  

Prijsuitreiking  

Het team wat na 22.00 u de meeste rondes gezeild heeft, wint. De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na afloop van de 

wedstrijden plaatsvinden bij VWDTP. (plm. 22:30 uur)  

  

Lunch en BBQ 

Voor de deelnemers is een lunch, een snack en een warme maaltijd inbegrepen in het inschrijfgeld, drinken is voor eigen 

rekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) al of niet doorgaan is afhankelijk corona-situatie 
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