NED samenvatting Windsurfer Class Rules 2018
Hieronder een korte samenvatting uit de eenheidsklasse regels van de Windsurfer en Windsurfer LT.
Bron: https://www.windsurferclass.com/class/class-rules (Aan deze Nederlandstalige samenvatting
kunnen geen rechten worden ontleend.)
Fabricage:
Onderdelen moeten originele Windsurfer onderdelen zijn, behalve klemmen en lijnen.
Romp:
-Minimaal 15 kilo
-Zwaard- en skegkast mogen afgeplakt worden.
-Extra antislip toegestaan zolang originele striping zichtbaar blijft.
Tuigage:
-Wisselen van tuig tijdens evenement is niet toegestaan.
-Voorlijkstrekker ( cunningham) mag niet trimbaar zijn tijdens de race.
-Uithaler ( outhoal) mag niet trimbaar zijn tijdens race.
-Lijnen en klemmen mogen alleen vervangen worden als functionaliteit niet wijzigt.
-Alle soorten trekkoorden zijn toegestaan.
-Alle soorten trapezelijnen zijn toegestaan.
-Bekleding van giek mag gewijzigd worden.
-Mast mag verlengd worden middels opvulringen bij mastvoet of halverwege mast.
Zeil:
-Wisselen van zeil tijdens evenement is niet toegestaan.
-Zeilnummer is niet langer dan 4 karakters.
-Tell-tales zijn onbeperkt toegestaan.
Voortbewegen:
-Pompen niet toegestaan tijdens kruisrak (behalve eerste 30 seconden na de start).
-Overige rakken is pompen wel toegestaan.
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Regels klasse-evenementen Windsurfer LT 2019 Nederland
Algemeen:
-Klassevoorschriften zie:
-Wedstrijdbepalingen zie :

https://www.windsurferclass.com/class/class-rules/
wedstrijdbepalingen organiserend comité

Klassementen Windsurfer-Klasse-Evenement:
Er is een klassement en een prijs voor iedere gewichtsklasse:
-de punten worden bepaald uit 1 finishlijst .
-er wordt gevaren in evenredig verdeelde gewichtsklassen (zie class-rules art 3b en 3c).
-dames en jeugd maken onderdeel uit van de gewichtsklassen.
-aantal gewichtsklassen is afhankelijk van aantal deelnemers ;
-vanaf 1 deelnemer:
1 gewichtsklasse
-vanaf 10 deelnemers: 2 gewichtsklassen
-vanaf 15 deelnemers: 3 gewichtsklassen
-vanaf 20 deelnemers: 4 gewichtsklassen
Naast klassement in gewichtsklassen is er een prijs beste dame en beste jeugd (< 19jr).
Eventueel extra prijzen afhankelijk van evenement ( zie wedstrijdbepalingen/notice of race).
Jaarklassement Windsurfer-Klasse:
Er is een overall jaarklassement en een jaarprijs van alle deelnemers (gewichtsklassen
gecombineerd):
-deze wordt opgemaakt uit alle losse manches die onderdeel zijn van de klasseevenementen.
-de punten worden bepaald uit finish volgorde per gewichtsklasse.
-punten worden bepaald op basis van de 40% beste klasseringen ( 60% aftrek).
-uitslag dnf/dns conform wedstrijdbepaling ( meestal evenementdeelnemers +1).
-niet deelgenomen (dnc) krijgt aantal punten van het aantal deelnemers van de gehele
competitie.

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande kun je terecht bij windsurferclass.nl.
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