Aankondiging
voor het

Nederlands Kampioenschap & Klasse Kampioenschap Master
in de Pampusklasse georganiseerd door Zeilvereniging Belterwiede

onder auspiciën van het Watersportverbond
van 29 augustus tot en met 1 september 2019 op Beulakerwiede te Wanneperveen
______________________________________________________________________________________
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

Reserve

1.4

De klassenvoorschriften van de Pampusklasse zijn van toepassing.

1.5

Reserve

1.6

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 Pampusklasse.

3.2

Enkel boten die een stuurman hebben met een minimumleeftijd bij aanvang van het evenement van
60 jaar, komen in aanmerking voor het Klasse Kampioenschap Master Pampusklasse.

3.3

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de Klasse organisatie:
www.Pampusclub.nl en het vereiste inschrijfgeld vóór 26 augustus 2019 te voldoen. Sluiting van de
inschrijving is 25 augustus om 23:59 uur.

3.4

Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen worden niet meer geaccepteerd. Een
inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld!

3.5

Het Nederlands Kampioenschap Pampus en het Klasse Kampioenschap Master Pampusklasse
zullen als één klassering gevaren worden.

4

INSCHRIJFGELD

4.1

Het inschrijfgeld bedraagt € 105,00 en dient uiterlijk op 25 augustus 2019 te zijn ontvangen onder
vermelding van NK 2019, naam van de verantwoordelijke persoon en het zeilnummer. Het bedrag
over te maken naar rekeningnummer NL98ABNA0538085150 t.n.v. Pampusclub Nederland.
Inschrijving voor het sociale evenement zal separaat via de website van de Pampusclub worden
gecommuniceerd.

4.2

Andere te betalen bedragen:
Moederschepen aanmelden bij Beulakerhaven, havengeld te betalen bij het havenkantoor
Campers en tenten aanmelden en betalen bij het havenkantoor
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5

KWALIFICATIES EN FINALES
Indien op de sluitingsdatum, 25 augustus 2019, als 40 of meer boten zijn ingeschreven zal de
wedstrijdserie worden verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de
wedstrijdbepalingen is dan van toepassing. Op 29 en 30 augustus worden de kwalificatiewedstrijden
gevaren en op 31 augustus en 1 september de finalewedstrijden in de Gold en Silver fleet.
Indien op de sluitingsdatum, 25 augustus 2019 23:59 uur, er minder dan 40 boten zijn ingeschreven
worden er geen kwalificatiewedstrijden gezeild en tellen alle wedstrijden mee voor het
kampioenschap conform artikel 17.2 van de Wedstrijdbepalingen..

6

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1

Registratie:
Woensdag 28 augustus 17:00 tot 20:00 uur.
Donderdag 29 augustus 08:30 tot 10:00 uur.
Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden bij de informatiebalie in
havenkantoor Veneweg 292, 7946 LX, Wanneperveen, voor registratie en het tonen van hun geldige
certificaat en startlicentie

6.2

Reserve

6.3

Data van de wedstrijden:
Datum

Race 1
Race 2
Race 3
starttijd
starttijd
starttijd
Donderdag 29 augustus
13.00 uur
z.s.m.
z.s.m.
Vrijdag 30 augustus
10.30 uur
z.s.m.
z.s.m.
Zaterdag 31 augustus
10.30 uur
z.s.m.
z.s.m.
Zondag 1 september
10.30 uur
z.s.m.
Dit betreft de starttijden van de eerste groep. Indien er in meerdere groepen gestart wordt is de
starttijd van de tweede groep 10 minuten na een geldige start van de eerste groep.
6.4

Aantal wedstrijden:
(a) Er zijn in totaal 11 wedstrijden geprogrammeerd, waarbij voor de 1e, 2e en 3e dag 3 wedstrijden
en voor de 4e dag 2 wedstrijden zijn geprogrammeerd
(b) Het wedstrijdcomité kan een extra wedstrijd programmeren welke bekend wordt gemaakt
middels een mededeling op het informatiebord vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht
wordt.
(c) Eén extra wedstrijd per dag kan worden gezeild op voorwaarde dat meer dan één wedstrijd op
het schema voor komt.

6.5

De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijddag, donderdag 29 augustus, is 12:55
uur en op 30, 31 augustus en 1 september 10:25.
Elke dag is er een ca. 1,5 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd een palaver voor de zeilers.

6.6

Indien bij de finish de vlaggen ‘OW’ boven ‘H’ worden getoond is er een walpauze.
De volgende starttijd zal dan worden aangegeven bij de informatiebalie.

6.7

Na 20.00 uur zal er op 1e, 2e en 3e wedstrijddag geen waarschuwingssein meer worden gegeven.
Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur.
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7

UITRUSTINGSCONTROLES EN METINGEN

7.1

Iedere boot moet een geldig certificaat tonen. Zie 1.6.

7.2

Uitrustingscontroles en -metingen zullen plaatsvinden op woensdag 28 augustus 2019 van 14:00 –
20:00 uur.
De deelnemers moeten hun boot ter keuring aanbieden tussen 14.00 en 20.00 op het
parkeerterrein bij de kraan van ZV Belterwiede.
Een deel van de controle betreft het mastbeslag, derhalve dienen de schepen te worden
aangeboden met de mast omlaag.
Controle vindt plaats op basis van de volgorde van aanmelding.
Tijdens de controle zal er met name worden gelet op de verplichte persoonlijke uitrusting (KV: C.3.1
& C.3.2), de verplichte draagbare uitrusting van de boot (KV: C.5.1), het drijfvermogen van de boot
(KV: C.6.5), de toegestane hoek van de knikzalingen (KV: 2.7.1), de geleiding van de knikstagen
(KV: 2.7.1) en het gebruik van de genua (KV: C.7.4(a)(1)).
Gedurende het gehele evenement kunnen er uitrustingscontroles en -metingen worden gehouden
door klassencontroleurs. Deelnemers zijn verplicht hieraan mee te werken en dienen op eerste
verzoek de aanwijzingen van de klassencontroleur op te volgen.

7.3

7.4

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepaling zijn alleen online beschikbaar en staan uiterlijk 14 augustus op de website
www.pampusclub.nl

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:
Havenkantoor Beulake haven, Veneweg 292, 7946 LX Wanneperveen

9.2

Er is gelegenheid voor ‘takelen’ in overleg met de havenmeester.

9.3

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

9.4

Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied.

10

BANEN
De te zeilen baan is een ‘up-wind/down-wind’ baan, met boven- en benedenwinds een gate en een
in de windse finish. Zie aanhangsel C

11

STRAF SYSTEEM

11.1

Beslissingen van het protest comité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend
zoals voorzien in RvW 70.5. Het Watersportverbond heeft hier, conform RvW 70.5(b) en de bepaling
van het Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend.

11.2

Reserve

12

SCOREN

12.1

Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap 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.
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(b) Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

13

HULPSCHEPEN
Hulpschepen zijn herkenbaar aan een gele vlag met een ‘R’.

14

LIGPLAATSEN

14.1

Deelnemende boten worden verzocht in overleg met de havenmeester een geschikte ligplaats te
kiezen.

14.2

Het gebruik van de kraan is voor deelnemers van het NK gratis. Stalling van boottrailers vindt in
overleg met de havenmeester plaats.

14.3

Moederschepen, campers en tenten, graag vooraf melden op het havenkantoor

15

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het
wedstrijdcomité.

16

DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden
gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de
wedstrijdserie.

17

RADIOCOMMUNICATIE
Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten.

18

PRIJZEN
De stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en
ontvangt de bijbehorende medaille(s) en verkrijgen de Blauwe Kampioenswimpel van het
Watersportverbond.
De stuurman en bemanning van de winnende boot van het Master Klasse Kampioenschap
verkrijgen de Rode Kampioenswimpel van het Watersportverbond.
De stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens
medaille(s) van het Watersportverbond.

19

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 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.
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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

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
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

OVERIGE INFORMATIE
Er zal elke dag een kort palaver worden gehouden bij het wedstrijdsecretariaat ter plaatse.
Pampus klasse: info@pampusclub.nl
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Parkeren van auto’s en trailers gratis
Gebruik van de trailerhelling is gratis, doorgaande wegen van en naar ‘trailerhelling’ en de plaats waar wordt getakeld vrijhouden
van waltrailers.
Kamperen in tent is gratis (geen elektriciteitsvoorziening)
Campers/caravans € 7,50 per nacht + toeristenbelasting € 1,00 p.p.p.n.
Moederschepen € 1,00 per nacht + toeristenbelasting € 1,00 p.p.p.n., elektrisch d.m.v. stroompalen (s.v.p. van te voren
aanmelden)
Douche- en toiletgebouw aanwezig nabij de tenten. Douchen met muntstukken van € 0,50.
Aanwijzingen van de havenmeester dien te worden opgevolgd

Takelen/kranen

Aanhangsel A: De plaats van de haven

Aanhangsel B: De plaats van het wedstrijdgebied

Wedstrijdgebied

Haven
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Aanhangsel C: De baan
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Aanhangsel D: Verblijfsmogelijkheden in de omgeving
Hoteltips
Waterpark Beulaeke Haven, Veneweg 292 Wanneperveen; 0522-281815 www.heerlijkehuisjes.nl
Watervilla’s Belterwiede, Veneweg 191 Wanneperveen; 0522 281714 info@cafebelterwiede.nl
Motel Zwartewater, De Vlakte 20, Zwartsluis, 038-386.64.44. www.hotel-zwartewater.nl
Hotel De Reisiger in Meppel (van Joost en Titia Eilander; de pachters van Pav. Aan ’t Wiede!)
Dirk Jakobsstraat 6, 7941 KJ Meppel 0522 74 54 20 www.hoteldereisiger.nl/
In de omgeving zijn diverse B&B gelegenheden voor een overnachting.
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