.

Aankondiging
Tot
Deelname aan de MARKERVUUR RACE (Muiden-Muiden)
Voor ROND- EN PLATBODEMJACHTEN
georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging
van 12 tot en met 13 juni 2021
op het Markermeer.
De inschrijving sluit zaterdag 5 juni 2021-03-21

UITNODIGING

Bestuurderen van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging
nodigen de eigenaren van Rond- en Platbodemjachten uit voor deelname aan
de MARKERVUUR RACE op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2021.

Vanwege de te verwachten COVID-regels zullen de wedstrijden beide dagen gehouden worden op het
Markermeer vanuit Muiden en kunnen de (traditionele) sociale walactiviteiten geen doorgang vinden
op beide dagen.

De Markervuur Race kan slechts doorgaan indien de dan van kracht zijnde distantieregels van de
overheid dit sport-evenement toelaten. Het bestuur van de KNZ&RV maakt uiterlijk 1 juni bekend of
de wedstrijden al dan niet doorgaan.

1

REGELS

1.1*

Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW).

.
1.2*

Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing,
evenals de klassenvoorschriften Rond- en Platbodemjachten van het Watersportverbond.

1.3
.
1.4

reserve

1.5

De bij het Watersportverbond op 5 juni 2021 bekende meetbrieven zijn bepalend voor de te
hanteren handicap.

.
1.6*

Een jacht mag geen andere dan het in de meetbrief genoemde zeilnummer voeren.

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

2

WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 5 juni 2021 op www.knzrv.nl. Deelnemers
kunnen deze bij doorgang van het evenement zaterdag 12 juni vanaf 08:15 uur op het
wedstrijdsecretariaat afhalen.

3

COMMUNICATIE

3.1

Het online officiële mededelingen bord staat op www.knzrv.nl . Bij het secretariaat in het
clubgebouw, zal vanaf vrijdagmiddag 11juni een mededelingenbord geplaatst zijn.

3.2

Alle boten moeten een VHF radio aan boord hebben, die op kanaal 72 kan communiceren.

3.3

[DP] Op het water zal het wedstrijdcomité als service mededelingen kunnen doen via VHF
radio. Het kanaal zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen.

4*

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1

Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): V/VA en VC/ZC,
hierna te noemen B/C.

4.2

Het handicap systeem TVF is van toepassing op alle boten in de hiervoor genoemde klassen.
Voor de V/VA -klasse geldt de algemene TVF. Voor de B/C -klasse geldt de TVF met
halfwinder.

4.3

reserve

4.4

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door online registratie vóór 5 juni 2021, 24:00
uur op www.knzrv.nl
Daarbij dient het inschrijfgeld online te worden overgemaakt door middel van ’iDeal’.

4.5

Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle
inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben. Hiertoe dienen een
bemanningslijst en een kopie van het verzekeringsbewijs per post of email te zijn overhandigd.

5

INSCHRIJFGELD

5.1

Inschrijfgelden (exclusief haringparty) zijn als volgt:
V/VA
€ 98,-B/C
€ 78,--

6

reserve

7

reserve

8

reserve

9

PROGRAMMA

9.1

Melden en/of ophalen van de wedstrijdbepalingen bij het secretariaat in het clubgebouw is
op zaterdag 12 juni van 08:15 uur tot 09:30 uur.
Controle op uitrusting en evenement meting kan plaatsvinden gedurende het evenement.

9.2

9.3*

Zaterdag 12 juni:
Zondag 13 juni:

lange baan wedstrijd Muiden-Muiden
lange baan wedstrijd Muiden-Muiden

9.4

reserve

9.5*

Op zaterdag is de tijd van het 1e waarschuwingssein 11:00 uur en ligt de startlijn in de
nabijheid van het eiland Pampus en de finish eveneens in de nabijheid van het eiland
Pampus. Op zondag is de tijd van het 1e waarschuwingssein om 10:30 uur en liggen startlijn
en finish eveneens in de nabijheid van het eiland Pampus.

10

CONTROLE OP UITRUSTING

10.1

Iedere boot moet een geldig handicapcertificaat tonen.

10.2

reserve

10.3

Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden..

11

Reserve

12

LOCATIE

12.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: wedstrijdsecretariaat KNZ&RV,
Westzeedijk 7, 1398 ZG Muiden, postadres: Postbus 30, 1398 ZG Muiden, telefoon: 0294261540, email: secretariaat@knzrv.nl . De havenmeesters zijn bereikbaar onder
telefoonnummer 06-20146897 en de Sociëteit onder nummer 0294-261434.

12.2

NOR Addendum A toont de plattegrond van de evenement locatie.

13

BANEN

13.1

Voor de lange baan wedstrijden zal gebruik worden gemaakt van bestaande betonning en van
speciaal gelegde merktekens. Het wordt derhalve aangeraden een actuele kaart van het
Markermeer (IJsselmeer) te gebruiken. De lengte van de banen varieert van ca. 16 NM tot 28
NM.

14
14.1

STRAFSYSTEEM
Voor de deelnemende klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is
vervangen door de Eén-Ronde Straf.

15

SCOREN

15.1

Het scoring system is conform TVF (zie ook 4.2).

16
17

reserve
reserve

18

LIGPLAATSEN

18.1

Boten moeten op de hun door de havenmeester toegewezen plaats liggen gedurende de
wedstrijddagen.

19

reserve

20

DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN

20.1

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet
worden gebruikt nabij rond- en platbodemjachten tussen het waarschuwingssein van de
eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

20.2

Rond- en platbodemjachten mogen op geen enkele manier onder de waterlijn schoon gemaakt
worden gedurende het evenement.

21

DATA PROTECTIE

21.1

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en
de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen
goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te
maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt
vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22

RISICOVERKLARING

22.1

RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan
een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.
Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen
een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind
en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het
handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een
instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen
bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of
dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

22.2

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.

23

VERZEKERING

23.1

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van Euro 2.000.000 per incident of het equivalent daarvan.

24*

PRIJZEN

24.1

Dagprijzen: Voor elke klasse (of groep van klassen) zullen per wedstrijd beschikbaar worden
gesteld:
aantal ingeschreven jachten: 3-4:
1 prijs
5-8:
2 prijzen
9 en meer:
3 prijzen
Andere prijzen zullen als volgt worden gegeven: wisselprijs V/VA
tegeltableau VA
Wisselprijs B/C
tegeltableau VB.
De prijsuitreiking vindt op een nader aan te geven wijze op zondag 13 juni, zo spoedig
mogelijk na berekening van de resultaten.

25

OVERIGE INFORMATIE

25.1

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de havenmeester of het met
secretariaat. Zie ook Addendum B.

Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement
Addendum B: overige informatie
Addendum C: protocol wedstrijdzeilen VA Klasse , uitgave 1 mei 2018.

Addendum A

Addendum B

Overige informatie
COVID
In verband met de COVID-19 pandemie kunnen zeilwedstrijden als deze
Markervuurrace onder de huidige regelgeving (22 maart) geen doorgang
vinden. Naar verwachting zullen de regels worden aangepast aan de
veranderende omstandigheden. Rond 1 juni a.s. verwacht de KNZ&RV
te kunnen besluiten dat deze wedstrijden door kunnen gaan of niet.
Mocht onverhoopt een annuleringsbesluit onvermijdelijk zijn, zullen de
ingeschrevenen niet alleen op de hoogte gesteld worden, maar ook
betaalde inschrijfgelden geheel worden terugbetaald. Juist vanwege de
pandemie is de overnachting aan boord in de haven van Volendam bij
voorbaat uit het traditionele programma gehaald; om te voorkomen dat
teveel drukte zou kunnen ontstaan in en rond de haven en bemanningen
onderdeks te weinig afstand kunnen houden.
Mogelijk is op 12 juni de sociëteit van de KNZ&RV en/of de Pampusbar
weer geopend. Rekening houdend met dan van kracht zijnde regels kan
er dan gegeten en gedronken worden onder voorwaarden. Deelnemers
kunnen wellicht dan vooraf reserveren of bestellen (bel 0294-261434).
PARKEREN
Op het terrein van de KNZ&RV staat slechts beperkte parkeerruimte ter
beschikking. Auto’s kunnen gratis parkeren op de parkeerterreinen P1 en
P2 te Muiden.

VEILIGHEID OP HET WATER
De deelnemers wordt dringend gevraagd de vaargeul AmsterdamLemmer zoveel mogelijk te mijden en alleen indien noodzakelijk over te
steken en daarbij de beroepsvaart niet te hinderen!

Addendum C

