
  

    

 

Notice of Race 

DHPS Virtual Regatta Tournament 2020  

8, 15, 22, 29 april 2020  

  

Het evenement zal worden verzeild via virtualregatta.com (Inshore). Georganisseerd door 

de Dutch High Performance Classes. 

  

1. REGELS  

1.1  Het DHPS Virtual Regatta Tournament 2020 zal worden verzeild volgens The Racing  

Rules of Sailing 2017-2020 (RRS2017-2020)  

1.2   [DP] [NP] De jurering en arbitrage gedurende de wedstrijden ligt volledig in handen  

van VirtualRegatta.com en is geen grond voor protest noch redress.  

  

2. INSCHRIJVING  

2.1   Het DHPS Virtual Regatta Tournament 2020 is voorbehouden aan leden van de DHPC 

klasse.   

2.2  Iedere deelnemer draagt zorg voor een eigen account van Virtual Regatta Inshore,  

aan te maken op www.VirtualRegatta.com. De gebruikersnaam van iedere deelnemer 

dient een herkenbare naam te zijn.  

2.3   De inschrijving opent op zaterdag 4 april 2020  en blijft geopend tot en met maandag 

6 april 2020 23:59.    

2.4   Deelnemers zijn verantwoordelijke voor de informatie opgegeven op het  

inschrijfformulier.  

2.5        Het maximumaantal inschrijvingen is vastgesteld op 80 deelnemers.  

2.6  Er is geen inschrijfgeld voor de gehele serie (4 evenementen). 

2.7  De inschrijving is pas geldig als je een bevestiging e-mail hebt ontvangen. 

 

3. RACE FORMAT  

3.1   De wedstrijdvloten zullen bestaan uit een maximum van 20 zeilers.  Gedurende de 

eerste drie racedagen worden qualifying series gevaren, waarna er gedurende de 

laatste racedag een final series wordt gevaren.  

3.2       De wedstrijden zullen gevaren worden in verschillende type boten. 

3.3   De groepen voor de eerste racedag worden op basis van de inschrijflijst willekeurig 

ingedeeld. Voor racedag twee, drie en vier worden de groepsindelingen gebaseerd 

op de cumulatieve resultaten van de voorgaande races.  

3.4   De startvolgorde en groepen worden uiterlijk de avond voor de wedstrijddag 

(dinsdagen) om uiterlijk 20:00 bekend gemaakt.  

3.5   Het is toegestaan de wedstrijdhulpen ‘Tijd tot de starlijn’, ‘Layline’, ‘Best VMG’,     

‘Windschaduw’ en ‘Wind Intelligence’ te gebruiken.   

 



  

    

4. PROGRAMMA  

4.1  Er wordt naar gestreefd om iedere racedag 5 wedstrijden te varen.   

4.2 We streven om het voorbereidingssignaal van de eerste wedstijd, iedere 

wedstrijddag om 17:00 te gegeven. 

4.3        Het Startschema & Sailing Instuctions zijn leidend.  

  

5. SAILING INSTRUCTIONS  

5.1   De Sailing Instructions zullen niet later dan dinsdag 7 april om 13:00 worden 

gepubliceerd op de  website https://dhpsvirtualregatta.webs.com/ en komt ook in de 

whatsapp groep die de organisatie maakt.  

  

6. DE BAAN  

6.1  De wedstrijden zullen op verschillende (online) locaties worden gevaren. De baan zal  

ten alle tijden een up-down baan zijn, met een spreader mark en voordewindse gate.  

Twee ronden zullen worden gevaren. De lengte van de baan kan varieren per  

wedstrijd.  

  

7. SCORING  

7.1   Voor de gehele serie zal het Lage Puntensysteem van RRS Appendix A van toepassing   

zijn.   

7.2        Alle punten zullen worden meegenomen voor de overall score van de gehele serie.  

  

8. PRIJZEN  

8.1        Aan het einde van de serie zullen nummer 1 tot en met 3 een prijs ontvangen  

8.2        De organisatie behoudt het recht prijzen toe te voegen.  

  

  

    

9. DISCLAIMER  

9.1  Het gebruik van de ‘VR inshore’ app of de website VirtualRegatta.com is voor eigen 

risico. De organiserende partijen zijn niet verantwoordelijk voor de werking en/of 

downtime van de applicaties. Als het de deelnemer niet tijdig lukt om beschikbaar te 

zijn voor een race door wat voor reden dan ook is dit geen grond voor redress en/of 

protest.   

9.2  Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de Organiserende 

Autoriteit toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, op 

te slaan en te verwerken en de uitslagen op te slaan en te publiceren. De persoonlijke 

gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De inschrijfgegevens en uitslagen 

zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer dan voor de organisatoren 

noodzakelijk.  

  

  


