1. 18 UREN EVENT
Zaterdag, 28 augustus 2021 Lodewijk Coiseaukaai 11 tris – Brugge

De club bestaat ondertussen 50 jaar en daarom willen we ons in 2021
toespitsen op 12 uren zeilen. Spijtig genoeg beperkt COVID ons
momenteel in het opzetten van een volwaardige 18 uren.
We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om onze nieuwe
clubmast en wedstrijdtoren in te huldigen. Uiteraard gaat dit
gepaard met een receptie gevolgd door een diner.
Wij kijken dus uit naar een spannende 12 uren wedstrijd onder
toezicht van onze ervaren wedstrijdleiders vanuit de nieuwe
wedstrijdtoren.
Schrijf u nu in met uw eigen boot of maak gebruik van één van de
clubboten.
De petanque zal eveneens weer mogelijk zijn voor de toeschouwers
van de zeilwedstrijd.
Het is ons voornemen om in 2022 terug te komen met een uitgebreide
18 uren!
Wij kijken alvast uit naar jullie aanwezigheid!

PROGRAMMA
BZYC 12UREN – ZEILWEDSTRIJD – 09.00 tot 21.00
08.00 WELKOM & CHECK IN
08.30 BZYC 12 UREN BRIEFING ZEILEN
09.00 START ZEILWEDSTRIJD

11.30 BROODJE-WORST
19.00 INHULDIGING MAST & WEDSTRIJDTOREN
21.00 EINDE ZEILWEDSTRIJD EN START DINER
22.30 PRIJSUITREIKING EN HULDIGING VERDIENSTELIJKE
CLUBLEDEN
De BZYC bar is non-stop open en zuipkaarten zijn voorzien.
Gedurende de middag voorzien we “broodje-worst” en ’s avonds is er
beenham met bijhorende slaatjes.

2. 12 UREN ZEILEN
BZYC 12 UREN – ZEILWEDSTRIJD *
Elke zeiler dient zich afzonderlijk in te schrijven voor de wedstrijd en
kiest hierbij de gepaste formule voor hem of haar.
•

Naam boot eigen boot

•

Boot BZYC (max 4 per team) aanvragen via mail
naar info@BZYC.BE - > Naar botenpark

•

volwassene: Wedstrijd + Broodje Worst + Receptie & Beenham
30 € p.p.

•

kind (< 12j): Wedstrijd + Broodje Worst + Receptie & Beenham
20 € p.p.

* leden krijgen 5 euro korting (nummer lidkaart ingeven).

3. BZYC 12 UREN TOESCHOUWERS
Indien je enkel wil komen kijken naar de wedstrijd en deelnemen aan
de inhuldiging, gelieve u dan hier in te schrijven.
•

volwassene: Receptie & Beenham 25 € p.p.

•

kind (< 12j): Receptie & Beenham 15 € p.p.

