
 
 
 

 
 

 

Programma 
 

10u – 11u 

Registratie 

 

11u30 

Briefing 

 

11u50 

Verdeling zeilkledij (voor de kinderen die zelf geen eigen pak hebben) 

 

12u 

1ste start van de Catsy Cup 

 

16u45 

Prijsuitreiking  

Hapje en een drankje 
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                                                VOOR WIE? 

                                     Jongens en meisjes geboren na 31/12/1997 die al een “Catsy stage” gevolgd hebben. 
                              Je mag alleen of met twee inschrijven om reeds een team te vormen. 

 
WAT IS DE BEDOELING? 

Er een leuk wedstrijdje van maken, we zijn niet op zoek naar topzeilers. Gewoon voor de fun rond een paar boeien varen! 
De Hobie Cat Catsy’s zijn kleine catamarans die in clubs worden gebruikt in het kader van “ontdek de catamaransport”. Deze bootjes laten zich gemakkelijk 

zeilen. Het wedstrijdparcours zal gericht zijn op het niveau van de deelnemers. 
WAAR? 

De Catsy Cup gaat door in de Royal Belgian Sailing Club, basis Het Zoute, 
                                                                                                                                   Zeedijk 871, 8300 Knokke-Heist. 

 
    INSCHRIJVEN EN INFORMATIE? 

Je kan inschrijven op onze website www.rbsc.be 
Inschrijven kan alleen of per team. 
Betaling van de inschrijving, 10,00€ per kindje gebeurt ter plaatse op 19 september 2010.         WINNEN? 

Er is een prijs voorzien voor iedereen! 
Naast de prijzen worden er dit jaar 2 “Hobie Cat Catsy voor één jaar” verloot!  

Dankzij de firma Passion kan je dus voor één jaar een bootje gebruiken en er een heel seizoen mee varen! 
Bovendien wordt de ligplaats in één van de RBSC basissen je gratis aangeboden! 

Om te winnen moet je persoonlijk aanwezig zijn op de prijsuitreiking! 
                   TIMING? 

Je wordt verwacht op zondag 19 september 2010,  
van 10.00 uur tot 11.00 uur voor je definitieve registratie (iedereen moet komen registreren) 
om 11.30 uur voor de briefing 
om 12.00 uur voor de eerste start 
En rond 16.00 uur voor de prijsuitreiking en een hapje!         WAT MOET JE MEEBRENGEN? 

Een windbreker, warme kledij en eventueel je eigen neopreenpakje en reddingsvest. 
De organisatie zorgt voor de boot en voor een neopreenpak / reddingsvest indien je deze niet hebt. 

            NOG INFO NODIG? 

Sven 0475 92 80 05  zoute@rbsc.be 
Laurent 0475 67 75 05  laurent@rbsc.be 
Bas 0473 33 19 30  sebastiaan@rbsc.be 

MET DANK AAN? 

Passion voor de twee Catsy’s 
en 

Aan de ouders voor hun tijd! 
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Waar moet ik zijn en wanneer? 
 
Op het programma kan je lezen wat deze dag allemaal in petto heeft. 
Op het plan kan je vinden waar je juist moet zijn op onze site van de RBSC Het Zoute. 
Voor de wedstrijd kan je kijken op het wedstrijdverloop wanneer je aan de beurt bent. Afhankelijk van welke kleur je hebt, weet je 
wanneer je gaat moeten varen door te kijken op de wedstrijdplanning. Meld je 10 minuten voor de start van jouw heat aan in de 
starting area. Daar zullen de bootjes klaar staan en kan je je klaar maken voor het vertrek. 
Als je door omstandigheden niet meer mee vaart, meld dit dan aan de starting area! 
 
OPGELET:  Indien er heats vertraging hebben zal dit op deze borden gemeld worden en opgehangen. Hou de meldingsborden dus   

zeker goed in de gaten!! 
                 Ook is het mogelijk dat het tussentijdse klassement en dus de verdeling in gold en silver, reeds gemaakt wordt na de 

tweede of de vierde heat. Hou hiervoor dus ook de meldingsborden in de gaten!! 
 
 

Hoe gaat de puntenverdeling in zijn werk? 
 
Eerst zullen er verschillende heats gevaren worden waarbij elke kleur even veel vaart. Nadat jullie de heats gevaren hebben wordt er 
een tussentijds klassement gemaakt. Met dit klassement worden jullie dan verdeeld in een gold en silver fleet. Dit wil zeggen dat de 
hele vloot in twee verdeeld wordt, jullie kleuren tellen dan niet meer mee. De teams die het beste scoorden tijdens de heats en in de 
eerste helft van het klassement staan komen in de gold fleet, de tweede helft van het klassement komt in de silver fleet. Indien er een 
oneven aantal teams is, zal er één team meer in de gold zijn dan in de silver. 
De gold fleet en de silver fleet varen dan elk nog een manche. 
Na deze manches wordt er een eindklassement gemaakt aan de hand van het tussentijdse klassement en jullie punten in gold of 
silver. De einduitslag zal op de prijsuitreiking bekend gemaakt worden. 
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