Aankondiging
voor het
Nederlands Kampioenschap B klasse
rond- en platbodems
en

Het Klassen Kampioenschap C klasse
rond- en platbodems
georganiseerd door wsv Gooierhaven
in samenwerking met het Watersportverbond
van 4 tot en met 6 september 2015
______________________________________________________________________________________
1.

DE REGELS

1.1

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

.
1.2

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

1.3

De volgende Regel worden als volgt gewijzigd: regel 44.
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 in te vullen
vóór 28 augustus op te sturen naar het wedstrijdsecretariaat of door middel van inschrijving uiterlijk 28
augustus via de website van de rond en platbodem klassenorganisatie.
Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk 28 augustus zijn voldaan.

4.

INSCHRIJFGELD

4.1

Het inschrijfgeld incl. liggelden en toeristenbelasting vanaf donderdag 4 september tot zondag 7
september 17.00 uur bedraagt: € 100,-- per deelnemend schip.

5.

RESERVE

6.

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
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6.1

Registratie: donderdag 3 september van 17.00 uur tot 18.00 uur in het wedstrijdbureau
Het wedstrijdbureau is in het havenkantoor van de gemeentehaven van Monnickendam.

6.3

Data van de wedstrijden:
Datum
4 september
5 september
6 september

Klasse B (HB, VB, ZB)
3 korte baan wedstrijden
3 korte baanwedstrijden
1 middellange baan wedstrijd

Klasse C (HC, VC, ZC)
3 korte baan wedstrijden
3 korte baan wedstrijden
1 middellange baan wedstrijd

6.4

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd iedere dag is 09.55 uur.

7

METING

7.1

Iedere boot moet een geldig handicapcertificaat tonen.

7.2

Meting en controles worden uitgevoerd door de klassencontroleur(s) in de gemeentehaven van
Monnickendam op donderdag 3 september van 12.00 uur tot 18.00 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
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 21 augustus op de website van de klassenorganisatie:
www.rondenplatbodem.nl.

9

LOCATIE

9.1

Aanhangsel A toont de plaats van de gemeentehaven van Monnickendam, van waaruit de
wedstrijdserie wordt gezeild Het wedstrijdbureau is in het havenkantoor van de gemeentehaven van
Monnickendam.

9.2

Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied van het NK rond en platbodems.
Het startgebied bevindt zich ongeveer 45 minuten varen vanaf de haven van Monnickendam ter
hoogte van boei MN1-GZ2.
Uiterlijk om 8:00 uur op de dag van de wedstrijd(en) wordt op het officiële mededelingenbord het
startgebied bekend gemaakt. Het mededelingenbord is geplaatst bij het wedstrijdbureau

10

BANEN
Vier soorten banen kunnen worden uitgelegd:
•
Up-Downwind baan met gebruikmaking van een bovenwinds uitgelegd merkteken met een
spreader merkteken en benedenwindse poorten.
•
Driehoek-baan met uitgelegde merktekens.
•
Trapezoïdebanen met uitgelegde merktekens.
•
Rond bekende boeien en/of uitgelegde merktekens.

11

STRAF SYSTEEM
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11.1 Voor de beide klasse(n) is regel 44 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de EénRonde Straf.
12

SCOREN

12.1 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.
12.2 (a)
(b)
(c)

Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores.
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.
De score van de middellange baan wedstrijd op zondag zal met factor 1,5 worden
vermenigvuldigd en komt niet voor aftrek in aanmerking

13

RESERVE

14

LIGPLAATSEN
Alle deelnemende schepen kunnen meren in de gemeentehaven van Monnickendam vanaf
donderdag 3 september tot zondag 6 september.
Ligplaats wordt toegewezen door de havenmeester. Gedurende deze periode is geen havengeld en
toeristenbelasting verschuldigd.
In voorkomende gevallen kan in overleg met de havenmeester in de week voorafgaand aan en de
week volgend op het evenement ligplaats gekozen worden. Gedurende deze perioden is wel
havengeld en toeristenbelasting verschuldigd.

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.

18.

PRIJZEN

18.1 Per dag-klassement worden prijzen uitgereikt:
Tot en met 4 deelnemers:
1 prijs.
Vanaf 5 tot en met 8 deelnemers:
2 prijzen
Vanaf 9 deelnemers:
3 prijzen.
18.2 Vanaf twaalf deelnemers in het eindklassement van de B klasse worden drie prijzen uitgereikt. De
verantwoordelijke persoon van de boot met het beste eindresultaat in de B-klasse verwerft de titel
“Nederlands Kampioen Rond- en Platbodems B klasse 2015”, en zij verkrijgen de blauwe
kampioenswimpel van het Watersportverbond, de bemanningsleden van de winnaars krijgen de
medaille van het Watersportverbond.
Ook voor de tweede en derde plaats zijn medailles voor de bemanningen beschikbaar.
18.3 Vanaf acht deelnemers in het eindklassement van de C klasse worden één prijs uitgereikt. De
verantwoordelijke persoon van de boot met het beste eindresultaat in de C-klasse verwerft de titel
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“Klassen Kampioen Rond- en Platbodems C klasse 2015”, en zij verkrijgen de rode kampioenswimpel
van het Watersportverbond,
18.3 De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de kade van de gemeentehaven van Monnickendam nadat de
uitslagen op zondag 6 september bekend zijn.
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19.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, 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
Inschrijving:
Sluiting van de inschrijving is 28 augustus 2015 om 24.00 uur.
Het volledig ingevulde- en ondertekende inschrijfformulier moet worden verzonden aan:
postadres:
Wedstrijdsecretariaat NK R&P
p/a Naardenstraat 32
1271 CE Huizen
e-mail:
wedstrijden@rondenplatbodem.nl
Het inschrijfgeld ad. €100,-- dient, onder vermelding van “NK R&P 2015”, en het zeilnummer met
type aanduiding, te worden gestort op: rekening 3467.39.160 t.n.v. Rond- en Platbodem
Klassenorganisatie.
Organisatie:

De organisatie berust bij WSV Gooierhaven en
de Rond- en Platbodem Klassenorganisatie
i.s.m. het Watersportverbond.

Informatie:

www.rondenplatbodem.nl

Het bestuur van WSV Gooierhaven, het bestuur van de Rond- en Platbodem Klassenorganisatie en
het Watersportverbond nodigen u van harte uit, zich in te schrijven voor dit evenement!

++++++++++++++++
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Algemene informatie:
Plaats van de wedstrijden:

Monnickendam

Wedstrijdwater:

Markermeer

Wedstrijdcommissie:

Tom Erik van Strien (wedstrijdleider)
Leo de Jong (schipper)

Protestcommissie:

Joost ter Velde (Voorzitter)

Klassencontroleurs:

Hans Voskuil
Jacco Hekhuis
Berend Kees v/d Loo

Havenmeester:

Jan Horde
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Aanhangsel A: De plaats van de haven
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Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden
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(Aanhangsel C: De banen)
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