Aankondiging
voor het
Pampus jubileumevenement
14, 15 en 16 juni 2019
in de Pampus
Georganiseerd door de Koninklijke Watersport-Vereeniging Loosdrecht (KWVL)
te houden op de Loosdrechtse Plassen
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DE REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 –
2020 (RvW).
De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als Bepaling van het Watersportverbond Bijlage Z in
de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) zullen van toepassing zijn.
De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.
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RESERVE
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DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de Pampusklasse.
De inschrijving geschiedt via de website www.pampusclub.nl. En de speciale lustrumpagina.
Het inschrijfgeld dient te worden voldaan via de website van de Pampusclub.
Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het
wedstrijdsecretariaat.
Sluitingsdatum van de inschrijving: 1 juni 2019 (21.00 uur).
Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: wedstrijden@kwvl.nl
Er wordt gevaren in groepen, waarbij de groepsindeling uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement
bekend zal worden gemaakt via de website van de Pampusclub. De groepsindeling zal tevens worden vermeld
op het mededelingenbord in de Sociëteit.
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INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt minimaal: € 150,00. (incl. 2 polo’s en 2 diners op zaterdag).
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PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op de website van de KWVL
(www.KWVL.nl) geplaatst worden.
Er zijn 7 wedstrijden geprogrammeerd voor het algemeen klassement en 2 funwedstrijden. Op vrijdag wordt er
een familie-wedstrijd gevaren. Op zaterdag wordt er een integratie-wedstrijdgevaren. Hierbij worden de
bemanningen gewisseld van boot. De integratie-wedstrijd is verplicht voor iedere deelnemer. Uitsluitend met
een schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité kan men deze wedstrijd overslaan. Indien niet aan deze
vereiste wordt voldaan tellen de resultaten behaald in het algemeen klassement niet mee voor de
eindklassering.
De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op 14 juni is 10.25 uur. Op 15 juni zal het eerste
waarschuwingssignaal van de dag 09.55 uur zijn. Op zondag 16 juni zal het waarschuwingssein om 10.25 uur
gegeven worden.
Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14.00 uur.
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LOCATIE WEDSTRIJDBUREAU
Het wedstrijdbureau van de KWVL is gevestigd op het adres Oud Loosdrechtsedijk 151, 1231 LT te Loosdrecht.
Het wedstrijdbureau is op donderdag geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Op iedere wedstrijddag is het
wedstrijdbureau vanaf 1,5 uur voor de eerste start geopend.
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op de
website van de Pampusclub (www.pampusclub.nl) en de KWVL (www.kwvl.nl) te vinden zijn.
De wedstrijdbepalingen worden uitsluitend digitaal aangeboden.
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DE BAAN
Het wedstrijdgebied wordt gevormd door Plas 1, 2,3, 4 en 5 van de Loosdrechtse Plassen. De wedstrijdbanen
zullen worden weergegeven in de Lokale Wedstrijdbepalingen. Er wordt gevaren op een trapeziumbaan met
een innerloop en een outerloop baan.
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PRIJZEN
De Pampusclub zorgt voor een ruime mate aan prijzen voor de deelnemers.
De prijsuitreiking zal op de laatste dag van het evenement plaatsvinden 1,5 uur na de laatst gefinishte klasse
(onder voorbehoud van protestbehandelingen en weersomstandigheden) op het terras van de sociëteit.
Tijdens de prijsuitreiking zal er niet worden gekraand.
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AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen, conform RvW 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
De Organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade, persoonlijk letsel
of dood, veroorzaakt in samenhang met, voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
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VERZEKERING
Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met een
minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of een equivalent daarvan.
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OVERIGE INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via wedstrijden@kwvl.nl. Alle informatie betreffende het
evenement staat tevens op de website www.pampusclub.nl.
Takelen van schepen en een ligplaats is gratis. U kunt hiervoor een contact opnemen met de havenmeester.
Telefonisch via 06-53786022 of per e-mail havenmeester@kwvl.nl
Er is een beperkte mogelijkheid voor kamperen. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de havenmeester.
Het is verplicht om te allen tijde de instructies van het Havenpersoneel/parkeerwacht op te volgen! Voor een
soepel verloop van het evenement is dit van groot belang en vertrouwen wij op ieders medewerking. Een
schema met betrekking tot kranen en parkeren wordt o.a. bekend gemaakt via de nieuwsbrieven van de
Pampusclub.
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