Aanvraag Meetbrief Cruiser Rating 2022
Vul dit document duidelijk en volledig in.
Verzendt aub het document per fax of mail door naar het CR-secretariaat.
Enkel volledig ingevulde aanvragen zullen behandeld worden.
Alle mogelijke additionele info graag meesturen indien beschikbaar (bv. maten op plan etc... indien jacht voor ons onbekend is)
Gegevens Jacht en Eigenaar

Uitrusting van het Jacht

Naam jacht
Zeilnummer

Plaats een kruisje bij de juiste eigenschappen van je schip.

Kleur Romp

Het CR- rekencentrum rekent erop dat U de juiste informatie doorgeeft.

Naam Eigenaar

Eventuele fraude zal met de correctie gepubliceerd worden.

Schipper (indien niet eigenaar)
Adres
Postcode

Ouderdom Jacht

Voorzeil

Bouwjaar jacht (*)

niet-overmaats( LP <150% J)

(*) bouwjaar invullen aub

overmaats(LP > 150% J)

Gemeente/stad
Land

Kiel

Telefoon

finkiel

E-mail Adres

doorlopende kiel met roer aangehecht

Watersportclub

kimkiel (Twee kielen)
ophaalbare kiel

Onderstaande maten van het jacht invullen aub

Kiel met zware bulb

(*) bv type boot : KALIK 33, etap 24 etc … & uitvoeringstype werf indien te specifiëren
TYPE Jacht (*)

Schroef

Mast

vaste 2 blad schroef

Houten mast

vaste 3 blad schroef

Alu mast

vaanstand of klapschroef

carbon mast

zonder schroef of ophaalbare schroef

maatgegevens schip (alle vakjes invullen aub)

Grootzeil size

LOA - Lengte van het Jacht

meter

B - Breedte van het Jacht

meter

ontwerper + bouwjaar
bouwmateriaal

LWL - Lengte van de waterlijn

meter

Opp. Grootzeil

D - diepgang van het schip

meter

Opp Genua

waterverplaatsing

kg

niet-overmaats (oppervlakte
grootzeil<P*E*0,575)

Zonder Spinnaker (let op : code 0 = spi)

overmaats (oppervlakte
grootzeil>P*E*0,575)

meter ²

één enkele Spinnaker (SMW<=180%J) of Gennaker
(SF<=200%J) zonder boegspriet

meter ² (opp= 0,75*I*J)

Boegspriet <= 0,5m voor de voorstag en gennaker is niet
overmaats (SF <= 200% J maat)

Type boot

overmaatse spi (SMW>180%J) of masthead spi overmaatse gennaker (SF> 200%J) met boegspriet <=0,5m

Cruiser

Boegspriet > 0,5m voor de voorstag en gennaker is niet
overmaats (SF<200%J)

Racer

meter ² (opp. grootzeil+opp.genua)

Totaal zeilopp.

Spinnaker

Verdere opmerkingen schipper betreffende te berekenen schip:

Daysailer of Sportboat

Masthead gennaker met Boegspriet > 0,5m voor de voorstag
of gennaker is overmaats (SF> 200% J)

Bakstagen
geen bakstagen

Type schip

Uw declaratie van echtheid t.a.v. het CR rekencentrum
Ik bevestig hiermee dat de hierboven vermelde gegevens correct zijn ingevuld en stort heden 20 €

Niet van toepassing

ING Bank: BIC code: BBRUBEBB IBAN BE22 3900 9636 8747 van 'Cruiser Rating - WWSV vzw'

Diepkiel uitvoering - RACE uitvoering

bakstagen

Uitleg One Off :

Kortkiel uitvoering - BASIS uitvoering

Het CR rekencentrum behoudt zich steeds het recht om de gegevens zoals hier vermeld te verifiëren.

MK1

Naam

MK2
One Off (kiel aangepast,aangepaste racemast,verstaging
info geven hieronder)

Handtekening
ja, alle gegevens zijn correct ingevuld
hierbij bevestig ik dat ik akkoord ga met de CR voorschriften ( beide aanvinken aub)

Datum

Indien u het gehele jaar 2022 wenst te wedstrijden zonder spinnaker kruis dan het vakje hiernaast aan :
Voor alle verdere correspondentie :
Graag aanvraag Faxen naar

Indien mogelijk mag je dit document mailen naar :

CR secretariaat
p/a VVW Beatrijslaan 25 p/a VYF Zuiderlaan 13
B-2050 Antwerpen
B-9000 Gent
0032 (0)32197700

Info@cruiserrating.be

=>

