EHDC REGATTA
BOSBAAN AMSTERDAM
zaterdag 4 september 2021

Eerste Hollandse Drakenboot Club
postadres: Grubbehoeve 903
1103 GZ Amsterdam
clubhuis: Langbroekpad 3
Gaasperplas, Amsterdam ZO

WEDSTRIJD-INFORMATIE
prijzen:
- team met eigen boot 250 euro
- team zonder boot 450 euro, we hebben maximaal 5 huurboten
Teams zijn van deelname verzekerd als voor 1 augustus 2021 het inschrijf-formulier
binnen is en 50 euro is aanbetaald. Het restant van het bedrag dient voor 15 augustus
voldaan te zijn. Betaling via ING-bank, rekening NL 52 INGB 0005.96.58.45 tnv EHDC,
Palmestein 37, 2151 HL Nieuw Vennep.
We varen de 200, 500 en 2000 meter in de open klasse. Er kunnen maximaal 18
teams deelnemen. We varen in 6, eventueel 7 banen. Voor de wedstrijden worden
ook buitenlandse teams uitgenodigd. Schrijf je op tijd in. Te late aanmelding kan
betekenen dat je niet mee kan doen, omdat het aantal van 18 teams bereikt is.
Teams doen mee op eigen risico. Deelnemers dienen tenminste 50 meter gekleed te
kunnen zwemmen. Kunnen ze dat niet, dan zijn ze op het water verplicht een zwemvest te dragen. Het opzettelijk doen omslaan van een boot kost 250 euro aan boete.
De races worden gehouden tussen 10.30 en 17.00 uur, 1ste captainsmeeting om
10.00 uur. Prijsuitreiking: rond 17.30 uur of eerder.
Er zijn prijzen per afstand en er is een EHDC trofee voor een klassement over de drie
afstanden. Van de tijden kan straks worden afgeweken. U ontvangt hierover tijdig
bericht.
Op zondag 5 september organiseren we de traditionele grachtentocht door Amsterdam tussen 11 en 15 uur. Tijdens de tocht is er een lange pauze op een Amsterdams
terras. Aan de tocht wordt zeker deelgenomen door de buitenlandse teams op de
Regatta. Voor deelname betaal je 50 euro met eigen boot; 200 euro zonder eigen
boot. We varen met maximaal 12 teams.
Actuele informatie is tzt te vinden op onze website: www.ehdc.nl
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