ORC Handicap voor WSVDZ
Gebruikte Rating en Berekening
We hebben als wedstrijdcommissie afgesproken de Time-on-Time (T-o-T) handicap te gebruiken. De
factor die we gaan gebruiken is de zgn. “ALL PURPOSE” Factor. Zie Figuur 1, voor waar deze op de
meetbrief is te vinden.

Figuur 1: All Purpose ToT factor (Pagina 2 van meetbrief)

T-o-T is een zgn. tijd vermenigvuldigings factor, een genormeerd getal rond de één. Afgekort TMF
van Time Multiplying Factor. Met een TMF is een uitslag buitengewoon eenvoudig te berekenen.
De formule is: berekende tijd = gezeilde tijd x TMF.
De snelste berekende tijd wint. Voor twee schepen met handicaps van 0,900 respectievelijk 1,000 en
gezeilde tijden van 60 respectievelijk. 55 minuten gaat het als volgt:
Schip A: berekende tijd is 60 x 0,900 = 54 minuten
Schip B: berekende tijd is 55 x 1,000 = 55 minuten
A heeft dus gewonnen.
De rating wordt zoals aangegeven bepaald met de opgegeven zeilen. Over het algemeen geldt: hoe
groter de opgegeven zeilen, hoe lager de rating. Een Genua 1 zal dus een lagere rating opleveren
dan een high aspect fok. Houdt dit in gedachten bij de keuze voor de zeilen komend seizoen.

Regels
1. De zeilen die men wil gebruiken tijdens het seizoen worden vooraf doorgegeven en
ingevoerd op de meetbrief (met de opgegeven zeilen wordt dus de rating bepaald). Hierbij
zijn de spinakkers/lichtweerzeilen inbegrepen. Opgave van bijzondere zeilen voor
de wedstrijd is niet meer nodig.
2. Voor de duidelijkheid: Er mag alleen gezeild worden met de opgegeven zeilen.
3. Wijzigingen in de set zeilen tijdens het seizoen mag alleen in het geval van schade of de
aanschaf van nieuwe zeilen. Kosten voor het updaten van het certificaat (~15 euro) zijn voor
eigen rekening
4. Voor het meetellen in de competitie dienen de zeilen te zijn/worden gemeten. Voor een
enkele deelname (om de dagprijzen, of voor de gezelligheid) wordt een rating bepaald aan
de hand van het SW-cijfer van de boot.
5. Er wordt geen correctie op het handicap meer uitgevoerd aan de hand van de prestaties (er
wordt het hele jaar voor dezelfde rating gezeild).

Maken van een test certificaat
Het is mogelijk om met te kijken welke invloed de zeilen hebben op de rating (voor degenen die dat
leuk vinden, en daar een paar euro voor over hebben). Dit kun je doen door naar de website
www.orc.org te gaan. Daar aangekomen kun je inloggen door een account aan te maken of je
google/facebook account te gebruiken (zie Figuur 2).

Figuur 2: Inloggen ORC.org

1. Ben je eenmaal ingelogd dan krijg je als het goed is het beeld als weergeven in Figuur 3, te
zien. De volgende stap is een boot opzoeken van hetzelfde type. Klik hiervoor op “search for
certificates”

Figuur 3: ORC Portal

2. In het menu kun je de gewenste boot opzoeken. Zie Figuur 4, zoekopdracht voor Hallberg
Rassy 34:

Figuur 4: Zoeken

3. Na de zoekopdracht krijg je als het goed is een lijst boten te zien (zie Figuur 5). Heb je een
officiële meetbrief, dan kom je hier als het goed is ook je eigen boot tegen
.
Maten/meetbrief kun je bekijken door op het knopje “get a copy” te drukken. Heb je
eenmaal een boot gevonden die lijkt op die van jou, kun je hem toevoegen aan “my boats”
door op het “+” knopje te drukken. Vervolgens ga je door naar “My Boats”.

Figuur 5: Zoekresultaten

4. Onder “My Boats” vind je de aangeklikte boot weer terug, aanpassingen aan het schip kun je
doen door op de bootnaam te klikken (zie Figuur 6)

Figuur 6: My Boats

5. Door in het volgende menu op “Edit data and measurements” te klikken (zie Figuur 7) kun je
vervolgens alle hoofmaten aanpassen en zeilen toevoegen/wijzigen/verwijderen (zie Figuur
8, kopjes “general”, “rig” en “sails”). Als je klaar bent moet je de wijzigingen opslaan en kun
je een test certificaat aanvragen door op “Request a test certificate” te klikken (zie Figuur 7),
hier moet je “helaas” wel wat voor betalen.

Figuur 7: Boot Menu

Figuur 8: Voorbeeld Zeilen Wijzigen

