
   

Aankondiging Bossche 5 (B5) Wedstrijden 2019 
 
1. Bossche 5, klassen, plaats en data van de wedstrijden, organiserende verenigingen.  
 
De Bossche 5 (B5) is een serie van vier wedstrijden in de Internationale klassen, georganiseerd door de gezamenlijke 
Bossche 5 watersportverenigingen in ‘s- Hertogenbosch.  
De data en plaats van de wedstrijden in 2018 zijn:  
12 oktober Ertveldplas ’s-Hertogenbosch vanuit locatie Wv de Viking 
13 oktober Ertveldplas ’s-Hertogenbosch vanuit locatie Wv de Viking 
 
2. Leeftijdsgrenzen.  
 
De leeftijdsgrenzen voor de deelnemers zijn conform de klassenvoorschriften:  
 
3. Klasse indeling.  
 
Optimistenklasse: vanaf beginnende (wedstrijd)zeil(st)ers; de boot moet een Optimist zijn, maar er gelden geen 
verdere eisen.  
Bij 5 of meer inschrijvingen van gelijkwaardige boten (eenheid) kan een apart klassement worden opgemaakt en kan 
een aparte startgroep ontstaan. Dit ter beoordeling van het wedstrijdcomité B5. Optimisten A-B-C kunnen gelijktijdig 
worden gestart. Evenzo Splashes A-B en overige klassen. Dit ter beoordeling aan de wedstrijdorganisatie van de B5. 
Een mixture van boten in een klasse moet rekening mee gehouden worden. Dit geldt voor eenmans- meermansboten 
en kajuitjachten. Een boot wordt bemand door het voorgeschreven aantal bemanningsleden conform de 
klassevoorschriften van de betreffende klasse.  
 
4. Inschrijving.  
 
Inschrijving is mogelijk via de website www.bossche5.nl of op de dag van de wedstrijd tot 10.00 uur De kosten per 
persoon om mee te doen zijn vermeldt op de website www.Bossche5.nl  op de pagina inschrijven en info 
 
5. Dagprogramma.  
 
De informatiepost is op zaterdag open vanaf 09.00 uur. De inschrijving stopt om 10.30 uur, waarna eventueel een 
briefing plaats vindt. Elke dag zal geprobeerd worden 2 keer te starten voor open boten en 2 keer voor kajuiten. De 
eerste start op zaterdag is om 11.00 uur, op zondag om 10.00 uur. De startindeling wordt bekend gemaakt via het 
mededelingenbord en op het startschip. Een volgende klasse start 5 minuten na een geldige start van de vorige 
klasse, tenzij het de eerste klasse betreft uit de open boten of de kajuiten. Wanneer er een klasse ontbreekt, dan 
wordt de normale starttijd aangehouden, dus 5 minuten extra wachten…. Na de eerste wedstrijd is er een walpauze. 
De starttijden van de tweede wedstrijd worden bekend gemaakt op het mededelingenbord, de website en eventueel 
een flyer van de B5 en wedstrijdregels.  
 
6. Wedstrijdbepalingen.  
 
De Wedstrijdbepalingen Bossche5 zijn opgenomen op de website en verkrijgbaar bij de inschrijving.  
 
7. Scoren.  
 
Het scoresysteem en de aftrek van wedstrijden zijn beschreven in de Wedstrijdbepalingen Bossche 5.  
 
8. Prijzen. Voor iedere klasse in de Bossche5 zijn er prijzen voor het eindklassement.  
Het aantal uit te reiken prijzen per klasse en bedraagt: maximaal 3 per klasse.  
 

9. Verenigingsprijzen. Voor open boten en kajuiten is er afzonderlijke een wissel - verenigingsprijs ter beschikking. 

http://www.bossche5.nl/

