Wedstrijdzeilen onder SW handicap
HET SW Idee
De SW factor maakt het voor iedereen mogelijk om aan een zeilwedstrijdje mee te doen. Geen
meting, geen administratieve rompslomp. Ieder schip is welkom. Het is bestemd voor de zeiler, en dat
kan ook een wedstrijdzeiler zijn, die inziet dat het bij SW wedstrijden puur om de lol van het varen
gaat en minder om het blik. Het SW idee is dan ook een eenvoudig handicap systeem zonder dat er
een officiële meting aan te pas komt, verenigingen kunnen dit systeem gebruiken voor onderlinge
wedstrijden. De SW klasse is er dan ook voor zeilers die kennis willen maken met het wedstrijdzeilen
en eens een wedstrijdje willen varen. Het SW handicapcijfer geeft een indicatie van de
snelheidsverwachting van het betreffende schip t.o.v. het schip met handicap 100.
Daarnaast werkt SW met beperkte correctie factoren, er wordt getracht met correctie factoren de
belangrijkste snelheid verschillen tussen boten op te heffen zonder dat hiervoor een meting is vereist.
Bij het opstellen van de “standaard” SW factoren wordt ervan uitgegaan dat het schip is uitgerust:
• zonder spinaker of andere ruimwindse voorzeilen
• maximum zeiloppervlak aan de wind
• met vaste 2 blad schroef
• indien het schip is uitgerust met buitenboordmotor wordt ervan uitgegaan dat deze ophaalbaar
gemonteerd is.
Bij afwijkingen op deze uitgangspunten worden “correctie-factoren” toegepast. Een samenvatting van
de correctie factoren waar de wedstrijd commissie van de Beneteau Club rekening mee houdt staat
hieronder gegeven.!!
!

Overzicht “standaard” SW factoren Beneteau schepen

Bovenstaande SW factoren zijn afkomstig van de door Sail Support verstrekte gegevens. (2011)
Voorbeeld berekening:
Schip 1: Oceanis 37 volgens standaard SW rating (87) met rol genua (+0,5) en boegschroef (+1,5) heeft een SW van= 89
Schip 2: Oceanis 37 volgens standaards SW rating (87) met rol genua (+0,5) en klapschroef (-2) heeft een SW van = 85,5
Deze beide schepen zien er gelijkwaardig uit in de haven, maar toch zal er sprake zijn van een gelijke finish als het eerste schip
na 89 minuten zeiltijd finished met een achterstand van 3,5 minuten op schip 2.
Zou schip 2 ook nog een spinaker gebruikt hebben dan wordt zijn SW 83 (85,5 -2,5 pt) en is er sprake van gelijke finish bij 6 minuten
achterstand voor schip 1.

