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                                            AANKONDIGING  ZUIDERZEE  REGATTA  2019 
 
 
          De Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging nodigt, in samenwerking met de 

Pion Klasseorganisatie en de Noordzeeclub, eigenaren van schepen uit de Pionklasse en de 
ORC 4 klasse uit voor deelname aan de 2019 editie van de Zuiderzee Regatta. 

          Voor de Pionklasse betreft dit het Nederlands Kampioenschap. 
Voor de ORC 4 klasse betreft dit het Nederlands Kampioenschap.   

 
 
          
                
                   
 
         De Zuiderzee Regatta wordt gevaren op het Y-meer nabij Muiden op vrijdag 20 september t/m 
         zondag 22 september 2019    
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Aankondiging voor de Zuiderzee Regatta 2019 
tevens het Nederlands Kampioenschap Pionklasse 

en het Nederlands Kampioenschap ORC 4 
 
 

georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging te 
Muiden 

onder auspicien van het Watersportverbond 
op 20 t/m 22 september 2019 
op het Y-meer nabij Muiden 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
1 DE REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (2017-2020). 
 
1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.  
 
1.3        Regel 44 is gewijzigd, zie Aankondiging § 11. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere regels 

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: Pion en ORC 4 
  
3.2 Deelnamegerechtigte boten kunnen inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen dat online te 

vinden is onder www.knzrv.nl, onder gelijktijdige betaling via IDEAL, en wel uiterlijk voor 16 
september 2019.             

 
3.3 Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen geaccepteerd, maar € 20,- extra inschrijfgeld berekend. 
              
 
4 INSCHRIJFGELD 
 
4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 
 

Klasse    Inschrijfgeld 
 

Pionklasse  € 90,- 
ORC 4    € 90,- 
 
Havengelden van 2 dagen voor tot 2 dagen na de wedstrijden zijn in het inschrijfgeld inbegrepen. 
 
 

5           RESERVE  
 
 

http://www.knzrv.nl/
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6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1 Registratie vindt plaats op vrijdag 20 september van 10.00 uur tot 12.30 uur op het  

wedstrijdsecretariaat in het clubgebouw van de KNZ&RV te Muiden, Westzeedijk 7, 1398 BB te 
Muiden. Telefoonnummer 0294-261540. 

 
6.2 Data van de wedstrijden: 
 

Vrijdag 20 september: 13.30 uur: 1e waarschuwingssein middellange afstandsrace  
Pionklasse en ORC 4 klasse 

 
Zaterdag 21 september: 10.15 uur: 1e waarschuwingssein van wedstrijden 2-5 Pionklasse en               

                 ORC 4 klasse  
                                                                   
             Zondag 22 september:  10.15 uur: 1e waarschuwingssein van wedstrijden 6-8 Pionklasse en     

ORC 4 klasse 
Laatste waarschuwingssein niet later dan 15.00 uur.   

    
6.3        De Pionklasse en de ORC 4 klasse starten separaat na elkaar. 
 
 
7  METING 
 

Voor iedere boot moet een geldige meetbrief, wedstrijd- en bemanningslicenties getoond worden. 
Voor, gedurende en na de wedstrijden, te beginnen op vrijdag, kunnen controles worden uitgevoerd 
op de vereiste veiligheidsuitrusting en de klassenvoorschriften.  

 
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar uiterlijk vanaf 6 september 2019 op “www.knzrv.nl” en op    
             de site van de Pion klassenorganisatie, verder op het informatiebord bij registratie op het 

wedstrijdsecretariaat. 
 
 
9  LOCATIE  
 
             De wedstrijden vinden plaats op het Y-meer (zuidelijk Markermeer) nabij Pampus, met vertrek        
             vanuit de Muidenhaven van de KNZ&RV te Muiden 
 
 
10 BANEN 
 

De te zeilen banen zijn als volgt: “Loef - Lij” baan met spreader en gate. 
 
             De lengte van de baan zal zodanig worden uitgelegd dat de verwachte tijdsduur van de wedstrijden 
             ca 60 minuten bedraagt.  
 
             Op vrijdag 20 september wordt voor 12.00 uur de middellange baan langs bestaande betonning en 

uitgelegde boeien bekend gemaakt op het informatiebord bij het wedstrijdsecretariaat. 
             De middellange baan wordt uitgelegd met een lengte van minimaal 15 NM.      
 
 
11 STRAF SYSTEEM 
 
             Regel 44.1 is gewijzigd  zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de Een-Rondestraf. 
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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. 
(b) Wanneer 5 tot 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
(c) De score van de middellange baan wordt bij de Pionklasse met een factor 1,25 en bij de 

ORC 4 klasse met een factor 1,50 vermenigvuldigd en deze score kan niet worden 
afgetrokken.     

 
 

13  RESERVE 
 
 
14  LIGPLAATSEN en KRAANGEBRUIK 
 

Boten moeten op de hun door de havenmeester toegewezen plaats in de haven liggen. 
  
 
15  BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
 
             Deelnemende schepen mogen niet uit het water gehaald worden tijdens de wedstrijdserie, behalve    
             met  en onderworpen aan  de voorwaarden van de vooraf gegeven toestemming van het wedstrijd-  
             comité. 
 
 
16       VEILIGHEID  
 
             De Zuiderzee Regatta valt onder de World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B - 

Inshore Racing. 
 
 
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 zijn voor alle boten. De marifoon wordt alleen 
gebruikt voor veiligheidscommunicatie en informatie aan deelnemers door het wedstrijdcomité. 
 

 
18 PRIJZEN 
  

-  De gehele bemanning van de winnende boot in de Pion Klasse en de ORC 4 klasse verkrijgen de     
 titel Nederlands Kampioen en ontvangen de bijbehorende medailles van het Watersportverbond.     

                De verantwoordelijke persoon van de winnende boot verkrijgt de Blauwe Kampioenswimpel 
                van het Watersportverbond.    
                Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens 
                medailles van het Watersportverbond. 
             -  Extra prijzen kunnen door de organisatie of klassenorganisatie/-vertegenwoordiging ter   

 beschikking worden gesteld.  
 
 
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, elke fotografische, audio en video 
opnamen en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of 
op de evenementlocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun 
definitieve vertrek. 
 

 
22 OVERIGE INFORMATIE 
 

Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen ligplaats en aan de aanwijzingen van de 
havenmeesters. 
 
Er is een beperkte accommodatie aanwezig voor campers en tenten. Gaarne daarvoor contact 
opnemen met de havenmeesters. Telefoon 0294-2614507 of 06-20146897. 
 

             Voor overige informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de KNZ&RV, 
telefoonnummer 0294-261540. 

 
Informatie betreffende het sociale programma en zeilersmaaltijden op vrijdag- en/of zaterdagavond 
vindt U vanaf uiterlijk 3 weken voor het evenement op de website van de klassenorganisatie en op 
www.knzrv.nl  
 
Palaver op vrijdag om 12.00 uur bij de Pampusbar. 
Palaver op zaterdag om 9.00 uur bij de Pampusbar. 

http://www.knzrv.nl/

