Aankondiging
voor het

Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B-Klasse
en het
Klassenevenement Rond- en Platbodems C-Klasse
georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging te
Muiden
onder auspiciën van het Watersportverbond
van 26 augustus tot en met 28 augustus 2016 op het Markermeer nabij Muiden
______________________________________________________________________________________
1.

DE REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen (RvW).

.
1.2

Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

1.3

De volgende Regel wordt gewijzigd: regel 44, zie Aankondiging § 11. De wijzigingen zullen volledig
in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere
wedstrijdregels wijzigen.

1.4

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

2.

RESERVE

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen: HB, VB, ZB, HC, VC en ZC

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier voor 22
augustus 2016 online in te vullen en op te sturen via de website van de rond- en platbodem
klasseorganisatie. Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk 22 augustus zijn voldaan.

4.

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld incl. liggelden en toeristenbelasting vanaf donderdag 25 augustus t/m zondag 28
augustus bedraagt € 110,- per deelnemend schip.

5.

RESERVE

6.

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1

Registratie: donderdag 25 augustus van 17.00 uur tot 19.00 uur in het wedstrijdkantoor.
Het wedstrijdkantoor bevindt zich in het clubhuis van de KNZ&RV.

6.2

Data van de wedstrijden:
Datum

Klasse B en Klasse C (aparte start per Klasse)

26 augustus

3 korte baan wedstrijden

27 augustus

3 korte baan wedstrijden

28 augustus

1 middellange baan wedstrijd

6.3

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd iedere dag is 10.25 uur.

7

METING

7.1

Iedere boot moet een geldige handicapcertificaat tonen.

7.2

Meting en controles worden uitgevoerd door de klassecontroleur(s) in de Muidenhaven van de
KNZ&RV op donderdag 25 augustus van 13.00 uur tot 19.00 uur. Alle deelnemers dienen het schip
waarmee wordt deelgenomen aan het evenement hiervoor aan te bieden binnen de genoemde
tijden. Na sluiting van de inschrijving zal de deelnemers een tijdschema voor de controle/meting
worden verstrekt. In het schema wordt vermeld op welk tijdstip de controle/meting van elke
deelnemer ongeveer zal worden uitgevoerd.
De verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger dient tijdens de controle/meting aanwezig
te zijn. In het geval een deelnemer zonder opgaaf van reden niet tijdig zijn schip voor controle en
meting aanbiedt kan dit reden zijn tot uitsluiting van deelname aan het kampioenschap.
Bij de controle/meting op donderdag en op alle wedstrijddagen van het evenement moet de
uitwatering voor en achter binnen de op zijn meetbrief genoemde uitwateringstoleranties liggen.

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf uiterlijk 22 augustus 2016 op de website van de
klasseorganisatie: www.rondenplatbodem.nl en op de website van de KNZ&RV: www.knzrv.nl.

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: KNZ&RV, Westzeedijk 7, 1398 BB
Muiden, tel: 31 294 261540.

9.2

Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

9.3

Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden voor de korte baan wedstrijden.
De middellange baan zal grotendeels gebruik maken van de bestaande betonning.

10

BANEN
Drie soorten banen kunnen worden uitgelegd:
- up-downwind baan met gebruikmaking van een bovenwindse uitgelegd merkteken en spreader en
en benedenwindse gate.
- driehoek-baan met uitgelegde merktekens
- rond bekende boeien en/of uitgelegde merktekens

11

STRAF SYSTEEM
Voor de klassen is regel 44 RvW gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de EénRonde Straf.

12

SCOREN

12.1

Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap/evenement geldig te maken.

12.2

(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5, 6, of 7 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
(c) De score van de middellange baan wedstrijd op zondag zal met een factor 1,50 worden
vermenigvuldigd en komt niet voor aftrek in aanmerking.

13

RESERVE

14

LIGPLAATSEN
Alle deelnemende schepen moeten op de hun door de havenmeester toegewezen plaats in de
haven liggen. Gedurende de periode vanaf donderdag 25 augustus t/m zondag 28 augustus is geen
havengeld en toeristenbelasting verschuldigd. Buiten deze periode bestaat de mogelijkheid een
betaalde ligplaats in de haven te krijgen, zowel in de week vooraf als in de week volgend op het
evenement. Boten die het weekend ervoor aan de Flevorace in Muiden deelnemen krijgen voor de
tussenliggende dagen een korting van 25% op het havengeld.

15

RESERVE

16

RESERVE

17.

RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen
die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van
toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.

18.

PRIJZEN
Stuurman en bemanning van de winnende boot in de B-Klasse verkrijgen de titel Nederlands
Kampioen en ontvangen de bijbehorende medaille(s) van het Watersportverbond.
De verantwoordelijk persoon van de winnende boot in de B-Klasse verkrijgt de Blauwe
Kampioenswimpel van het Watersportverbond.
Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens
medaille(s) van het Watersportverbond.
Deze regeling geldt vanaf 12 deelnemende schepen, die allen tenminste bij een wedstrijd starten.
Daarnaast worden per dag-klassement de volgende prijzen uitgereikt:
Tot en met 4 deelnemers:
1 prijs
Vanaf 5 t/m 8 deelnemers:
2 prijzen
Vanaf 9 deelnemers:
3 prijzen
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 28 augustus bij de Pampusbar in het clubgebouw van de
KNZ&RV, nadat de uitslagen bekend zijn.

19.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of
na de wedstrijdserie.

20.

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

21.

OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen via www.rondenplatbodem.nl of
www.knzrv.nl
Telefoonnummers:
- secretariaat KNZ&RV: +31 294 261540
- havenmeesters KNZ&RV: +31 294 261450 / 06 20146897
Er is beperkte accomodatie aanwezig voor campers en tenten. Graag daarvoor contact opnemen
met de havenmeesters.
Sociaal programma: er zal zowel op vrijdagavond als op zaterdagavond een sociaal programma
plaatsvinden, details daartoe volgen.
De Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging , in samenwerking met de Rond- en
Platbodem Klasseorganisatie nodigt U van harte uit zich voor dit evenement in te schrijven.

Aanhangsel A: De plaats van de haven
Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden korte banen

Aanhangsel A

Aanhangsel B

Wedstrijdgebied oost

Wedstrijdgebied west

