NOTICE OF RACE FROSTBITE CUP 2021/2022

De Frostbite Cup van het seizoen 2021/2022 gaat van start. De Frostbite Cup bestaat uit: 7
wedstrijddagen, ca 3 – 5 wedstrijden per dag en extra trainingsdagen/ sprintwedstrijden.

Met ca 30 deelnemers uit 3 landen een serieus veld. Voor de eerdere deelnemers is het
goede concept behouden met hier en daar enkele verbeteringen. De banen zijn up down
banen met een spreader. Wedstrijdleider Henk Schildkamp met zijn crew en de ervaren rib
drivers uit Durgerdam zorgen ervoor dat alle wedstrijden strak verlopen.
Helaas zullen we ook dit jaar met COVID-19 rekening moet houden en zullen we de aanwijzing
van de overheid in achtnemen. Voor dit evenement is een COVID-19 protocol opgesteld. Het
is de bedoeling om de wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan. Aangezien we graag de borrel
en de koffie willen laten doorgaan zonder de 1.5m beperkingen zullen we gebruikmaken van de
corona check. .
Hieronder de wedstrijddata:
Frostbite Cup

10 oktober 2021 - J80
14 november 2021 - J80
28 november 2021 -J80
12 december 2021 - J80
23 januari 2022 - J80
6 februari 2022 – J80
20 maart 2022 - J80 plus prijsuitreiking
ONK 2021*
Act X: 1,2 en 3 April 2022 Open Benelux Kampioenschap J80
1. Wedstrijdregels & Documenten
We zeilen onder de regels voor het wedstrijdzeilen 2017-2020 en de klasse regels van de
J/80 met Uitzondering van de gewichtsregel. Zie de wedstrijdbepalingen.

2. Communicatie via WhatsApp
Naast deze nieuwsbrieven en het mededelingenbord gaan we dit jaar ook communiceren via
een WhatsApp groep. Iedereen kan zich aanmelden voor deze groep. Voor deze groep geldt

een strak protocol omdat we anders een eindeloze discussie groep krijgen. Dus in deze
WhatsApp groep wordt alleen gepost door de organisatie en het wedstrijd comité. Denk
hierbij aan afgelastingen, starttijden, wedstrijdbepalingen kortom alles wat belangrijk is en
snel bij de zeilers bekend moet zijn. Mensen die onnodige posts plaatsen worden verwijderd
uit de groep.
3. Onderhoud
Mocht je onderhoud nodig hebben. Voor, tijdens of na de Frostbite, dan kun je dat
afstemmen met Deep Yachts.
Bart van Breeschoten - 06 15 84 15 18 - deepyachts@gmail.com
4. Inschrijfgeld & Liggelden
We hebben het inschrijfgeld gelijk kunnen houden op 225 euro, voor inschrijving voor 4
oktober.
Ook dit jaar steunt de jachthaven Naarden ons weer met scherpe prijzen voor de ligplaats en
het kranen. Aanmelden kan direct bij de jachthaven - 035 695 6050
Haven pakket aangeboden door de Jachthaven Naarden aan de deelnemers van de Frostbite Cup.
Havengelden en andere afspraken worden rechtstreeks door de deelnemers met de Havenmeesters
geregeld. De Frostbite organisatie heeft hierin verdere geen functie. De prijzen van het haven pakket
zijn als volgt:

Ligplaats van 1 oktober t/m 31 maart incl. 2x
kranen

€ 235,00 (= € 150 sponsoring door jachthaven )

ligplaats van 1 oktober t/m 31 maart

€ 155,00 (= € 100 sponsoring)

Mast zetten/strijken
Wal staankosten (kraanarragement voor
onderhoud)

€ 33,00 per handeling
€ 175,00 incl 2x kraan en schoonspuiten in najaar of
voorjaar max 21 dagen.

Stalling trailer winter

€ 90,00

Verlenging ligplaats na FBC per week

€ 45,00

walplaats

€ 155,00

2x kranen icm walplaats

€ 123,20 in en uit het water

schoonspuiten icm kranen icm walplaats

€ 56,00 per keer

Losse keren schoonspuiten ICM waterplek

€ 117,60 1x kraan en schoonspuiten

walplaats + max 7 x kranen FBC (incl. 1 x
schoonspuiten)

€ 895,00

5. Buitenlandse deelnemers ( BEL, FR, DEN)
De J80 vloot groeit! Ook dit jaar is het event open voor deelnemers uit België, Duitsland en
Denemarken. Uiteraard binnen de mogelijkheden rondom Covid-19.

6. ONK J/80
Op 1/2/3 April 2022 staat het Open Benelux Kampioenschap J/80 gepland. Zet die data
dus alvast in je agenda.
De wedstrijddocumenten zullen spoedig geplaats worden, de app groep in gebruik genomen,
kortom, wij zijn er klaar voor!

Hard en Hoog
Namens gehele FBC crew
Bernard, Roel, Bart en Sybren

