KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING

UITNODIGING
TOT DEELNAME AAN DE MARKERVUURRACE
VOOR ROND- EN PLATBODEMJACHTEN
OP “DE ZUIDERZEE”

22 & 23 JUNI 2019
De inschrijving sluit zaterdag 15 juni 2019

Bestuurders van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging nodigen de eigenaren van
Rond- en Platbodemjachten uit voor deelname aan de MARKERVUURRACE op zaterdag 22 en
zondag 23 juni 2019.
De wedstrijden worden gehouden van Muiden naar Volendam (zaterdag) en terug (zondag).
Traditioneel zal er op zaterdag na afloop van de wedstrijden door de wedstrijdorganisatie aan de
deelnemers een borrel worden aangeboden met bier, corenwijn en natuurlijk nieuwe haring. Deze borrel
vindt plaats op het Noorder havenhoofd van Volendam.
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AANKONDIGING VAN DE WEDSTRIJD: MARKERVUURRACE 2019, 22 en 23 juni
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

REGELS
De zeilwedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de “Regels voor
Wedstrijdzeilen 2017-2020”.
De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.
De klassenvoorschriften Rond- en Platbodemjachten van het Watersportverbond zijn van
toepassing.
Als handicap wordt de TVF toegepast.
Voor de V/VA Klasse geldt de algemene TVF. Tenzij anders opgegeven, geldt voor de B/C klasse de TVF met halfwinder.
Een jacht mag geen andere dan het in de meetbrief genoemde zeilnummer voeren.
De bij het Watersportverbond op 15 juni 2019 bekende meetbrieven zijn bepalend voor de te
hanteren handicap.

2.

RECLAME
Reclame is beperkt tot Categorie A.

3.
3.1

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De Markervuurrace is open voor Rond- en Platbodemjachten in de Klasse V/VA en de Klasse
VB/ZB en VC/ZC (hierna te noemen B/C).
Voor de resultaten en prijzen zal de TVF worden gebruikt van elke boot in de eigen klasse.
Eigenaars van tot deelname gerechtigde boten kunnen deze inschrijven op de website van de
KNZ&RV: www.knzrv.nl. Het inschrijfgeld dient online overgemaakt te worden. Hiervoor kan
iDeal gebruikt worden. De inschrijving sluit op zaterdag 15 juni 2019, 23.59 uur.
Bij de inschrijving kan een bemanningslijst en evt. een aanvraagformulier Bemanningslicentie
worden gedownload.
Iedere verantwoordelijke persoon met de Nederlandse nationaliteit dient in het bezit te zijn van
een door het Watersportverbond uitgegeven startlicentie. Alle bemanningsleden dienen een door
het Watersportverbond uitgegeven bemanningslicentie (of een startlicentie) te bezitten.
Een compleet ingevulde bemanningslijst (met namen én licentienummers) en een kopie van het
verzekeringsbewijs (zie ook artikel 14) kan vóór sluiting van de inschrijving opgestuurd worden
naar het secretariaat. Verzending kan via e-mail of gewone post.
Indien bemanningslijst en/of kopie verzekeringsbewijs niet tijdig zijn ontvangen, moet dit
voorafgaand aan de wedstrijd overhandigd worden op het secretariaat.
Bij annulering van de inschrijving na 15 juni 2019 wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

3.2

3.3

3.4

3.5
3.3
4.

INSCHRIJFGELD
De vereiste inschrijfgelden, inclusief havengeld op zaterdag in Volendam en een vrije ligplaats
gedurende één dag voor en één dag na de wedstrijd in Muiden, zijn als volgt:
Klasse V/VA
€ 110,00
Klasse B/C
€ 95,00
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5.
5.1

5.2

5.3

REGISTRATIE EN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
Het secretariaat is op zaterdag 22 juni geopend van 8.15 uur tot 9.30 uur voor het eventueel
alsnog overhandigen van de bemanningslijst en/of kopie bewijs van verzekering, het
beantwoorden van de vragen of het verkrijgen van een kopie van de wedstrijdbepalingen.
Om 9.15 uur zal er een Palaver zijn voor de schippers op het terras voor het verenigingsgebouw.
De wedstrijd bestaat uit twee races: op zaterdag 22 juni is er een lange baan Muiden naar
Volendam en op zondag 23 juni is er een lange baan van Volendam naar Muiden. De lengte van
de banen varieert van 15 tot 25 NM.
Op zaterdag is het 1e waarschuwingssein om 11.00 uur en ligt de startlijn in de nabijheid van de
Sport K boei, ca. 1,5 nm NO van Pampus, en de finish nabij het baken MN1 – GZ2.
Op zondag is het 1e waarschuwingssein om 10.30 uur en ligt de startlijn in de nabijheid van baken
MN1–GZ2, ca. 1 nm NO van Volendam en de finish zal nabij het eiland Pampus zijn.

6.

METINGCONTROLE
Tijdens de wedstrijddagen kunnen controles worden uitgevoerd. Iedere boot moet een geldige
meetbrief resp. handicapcertificaat kunnen tonen.

7.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn vanaf uiterlijk 15 juni 2018 beschikbaar via de website van de
KNZ&RV, www.knzrv.nl. De bepalingen kunnen ook op zaterdag 22 juni vanaf 8.15 uur bij het
wedstrijdsecretariaat afgehaald worden.

8.
8.1
8.2

LOCATIE
De races zullen verzeild worden op het Markermeer.
De deelnemende schepen zijn welkom als gast van de Vereeniging in de Muidenhaven van de
KNZ&RV van vrijdag 21 juni tot en met maandag 24 juni en op zaterdag 22 juni in de Oude
Haven van Volendam.

9.
9.1

BANEN
Voor de banen zal gebruik worden gemaakt van bestaande betonning en van speciaal gelegde
merktekens. In de wedstrijdbepalingen zullen meerdere banen worden uitgeschreven, waaruit de
commissie een selectie maakt voorafgaand aan de start.
Het wordt aangeraden een actuele kaart van het IJsselmeer te gebruiken.

9.2
10.

LIGPLAATSEN
In Volendam is voor deelnemende schepen een deel van het havengebied vanaf de havenmonding
aan stuurboord gereserveerd. Gelieve de aanwijzingen van het havenpersoneel strikt te volgen en
niet buiten dit gebied aan te meren.
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11.
11.1

VEILIGHEID
De deelnemende jachten dienen minimaal te voldoen aan de veiligheidsbepalingen in de
klassenvoorschriften. Voor en na de wedstrijden kunnen controles op deze vereiste veiligheids-/
en uitrustingsbepalingen worden uitgevoerd. Vastgestelde tekortkomingen kunnen aan de
Protestcommissie worden voorgelegd.
11.2 Marifoonkanaal 72 kan worden gebruikt voor communicatie tussen wedstrijdleiding en
deelnemende jachten. De communicatie moet worden beperkt tot datgene wat voor de wedstrijd
of voor de veiligheid noodzakelijk is.

12.
12.1

12.2
12.3

PRIJZEN
Voor elke klasse (of groep van klassen) zal er per race een dagprijs beschikbaar zijn. Het aantal
prijzen is afhankelijk van het aantal ingeschreven jachten voor die klasse: bij 3-4 jachten zal er 1
dagprijs zijn, bij 5-8 jachten zijn er 2 dagprijzen en bij 9 of meer jachten zullen er 3 dagprijzen
zijn.
Voor de gehele wedstrijd zijn er twee wisselprijzen: voor de klasse V/VA het tegeltableau Klasse
VA, voor de klasse B/C het tegeltableau klasse VB.
De prijsuitreiking van zowel de dagprijzen als de wisselprijzen zal plaatsvinden op zondag 23
juni, zo spoedig mogelijk na berekening van de resultaten, op het terras bij de vlaggenmast van
het clubgebouw.

13.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De deelnemers aan de Markervuurrace nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd. Zie
regel 4 RRS, 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 wedstrijd.

14.

VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van € 2.000.000 per evenement of het equivalent daarvan. Deelnemers
moeten een kopie van de verzekering voor aanvang van de races overhandigen bij het
wedstrijdsecretariaat.

15.

OVERIGE INFORMATIE
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met:
Wedstrijdsecretariaat:
0294 – 261540 (secretariaat@knzrv.nl)
Havenmeester:
06 - 2014 6897
Sociëteit KNZ&RV:
0294 - 261434
Op zaterdag zal door de organisatie op het noordelijk havenhoofd te Volendam na afloop van
de zeilwedstrijden aan de deelnemers de traditionele “Haring met Corenwijn en Bier” worden
aangeboden.
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Op zondag kan in de Sociëteit der KNZ&RV worden gedineerd. Hiervoor zal een
zeilersmaaltijd worden aangeboden. Gelieve dit vooraf te bestellen (tel. 0294-261434).
Op het terrein van de KNZ&RV is slechts beperkte parkeerruimte ter beschikking. Auto’s
kunnen gratis parkeren op de parkeerterrein P1 en P2 te Muiden. Zie hiervoor:
https://gooisemeren.nl/fileadmin/parkeren/Kaarten_2019/Overzichtskaart_parkeren_in_Muide
n_2019.pdf. Tevens is het mogelijk om te parkeren op het P&R Muiden terrein naast de A1
snelweg.
Mocht op zaterdag door slechte weersomstandigheden de race niet kunnen doorgaan, dan zal,
bij voldoende interesse, een gezamenlijke toertocht plaatsvinden naar Volendam, alwaar dan
de haringborrel plaats zal vinden.
De havenmeester in Volendam vraagt alle deelnemers uitdrukkelijk om volle vuilniszakken in
de daarvoor bestemde ondergrondse containers, op de kop van de havenkom, te deponeren, en
niet langs de kade te laten staan.
De deelnemers wordt dringend verzocht de vaargeul Amsterdam-Lemmer zo veel mogelijk te
mijden, alleen indien noodzakelijk over te steken en daarbij de beroepsvaart niet te hinderen!
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