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Notice of Race 

Antwerp Snipe Cup  

14-15 maart 2015 

 

VVW Galgenweel en de Antwerp Snipe Cup VZW 

nodigen je van harte uit om mee te doen aan de: 

 

 8e Antwerp Snipe Cup 

 

Regels 

De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals  

vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 2013-2016 

Appendix P zal van toepassing zijn. 

 

Voorwaarden voor deelname en inschrijven 

ISAF deelnamerecht volgens RvW is vereist voor iedere zeiler die aan deze Regatta wil deelnemen. 

 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven kan via www.scira.be. 

Definitieve inschrijving gebeurt in het VVW Zeilhuis vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Inschrijfgeld 

Euro 50,- per boot voor heel het weekend. (incl. deelname wedstrijd, sponsorpakket, soep voor en 

na de reeksen op zaterdag, diner op zaterdag avond, tombola (o.a. prijzen van Cleydael & Drie 

Eyken Golfclubs, Protest, Optiteam.be, Varen, DB Marine, Tropicare, Patagonia, Landtmeters, 

Care plus,...) , stevig ontbijt op zondag ochtend)  

Wijze en tijdstip van betaling 

Alle deelnemers dienen ter plekke het inschrijfgeld contant betalen. 

  



Schema van de wedstrijden 

Zaterdag 14 maart: eerste start om 12.00. 

Zondag 15 maart: eerste start om 10.00. 

Er zijn 7 reeksen gepland.  

Indien de windrichting niet toelaat een voldoende groot parcours te leggen, kan er elke dag één 

extra reeks gevaren worden. Deze beslissing is de verantwoordelijkheid van het Wedstrijdcomité en 

zal geen grond zijn voor verhaal. In dit geval kunnen er 9 manches gevaren worden.  

 

Wedstrijdbepalingen 

De wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld bij de inschrijving, alsook online op 

www.scira.be 

 

Banen 

In principe wordt er een "Windward-Leeward" baan gezeild, tenzij de weersomstandigheden dit niet 

toelaten.  Dit zal aangegeven worden met de respectievelijke klassevlag.  

De lengte van de banen is zodanig dat een streeftijd van ongeveer 45 minuten voor de eerste boot 

per wedstrijd wordt gehaald. 

 

Strafsysteem 

RvW 44 zal van toepassing zijn. 

 

Puntentelling 

Het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A zal van toepassing zijn. 

Er zal geen aftrekreeks zijn tijdens de ASC.  

De top 3 in de voorlopige uitslag zal met een gekleurd lycra shirt varen. 

Geel voor de 1ste plaats 

Blauw voor de 2de plaats 

Rood voor de 3de plaats 

De lycra shirts zullen tussen de reeksen doorgegeven worden indien nodig. 

  

http://www.scira.be/


Regatta Office 

Het Regatta Office, op de eerste verdieping van het VVW Clubhuis, is open voor registratie op 

zaterdagochtend vanaf 10.00 uur. 

 

Prijzen 

Voor iedere deelnemer zal 1 gratis souvenir worden uitgereikt. 

 

Aansprakelijkheid en verzekering 

De organiserende verenigingen noch enig andere bij de organisatie van de Regatta betrokken 

partij aanvaardt enige aansprakelijkheid, welke dan ook, voor persoonlijke dan wel zaakschade 

(dood, letsel, gevolgschade daaronder mede begrepen) die wordt geleden vóór, gedurende of na de 

Regatta. 

Voor iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheids-verzekering te zijn 

afgesloten met een minimum dekking van € 680.000 per gebeurtenis, dan wel een overeenkomstige 

dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is. 

 

Algemeen 

Deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht de aanwijzingen van de beachmasters en 

terreinbeheerders op te volgen. 

 

Wedstrijdleiding 

Race Officer: Maxim Van Pelt 

Score : Jan Bell 

Parcours: Tomy Neuman 

Juryvoorzitter: Guido Hoebus  

  



(Social) Programma 

 

Zaterdag 14 maart 

 

 10.00 -11.30 inschrijving 

 gratis soep voor en na de reeksen vanaf 11.00u 

 12.00 Start 1e reeks 

 volgende reeksen aansluitend. 

 Après sailing  

 19.00: gratis diner voor deelnemers (Stoofvlees, dessert) in het clubhuis van VVW-
Galgenweel. Extra tickets (beperkt aantal) te verkrijgen bij inschrijving 20€.  Na het diner is 
er een tombola voor alle deelnemers met grote prijzen. 

 

Zondag 15 maart 

 

 vanaf 8.30 koffie en ontbijtbuffet op de club. 

 10.00 start 1ste reeks op zondag 

 gratis soep voor en na de reeksen vanaf 11.00u 

 volgende reeksen aansluitend. 
Prijsuitreiking zo snel mogelijk na de finish van de laatste reeks 

 

Hall of fame 

 

2008: Bart Bomans – Ilse Vergauwe 

2009: Manu Hens – Nicolas Bongaerts 

2010: Manu Hens – Ann Van Daele 

2011: Wim Ghys – Ann Van Daele 

2012: Sam Vandormael – Daan Vandormael 

2013: Ben Van Cauwenbergh – Nadia Deferm 

2014: Ben Van Cauwenbergh – Nadia Deferm 

2015: 


