Aankondiging
Muiderzand Skiff Cup
11 en 12 mei 2103 Muiderzand
www.roerkoning.nl

www.roerkoning.nl

Zeilvereniging de Roerkoning, Marina Muiderzand en skiffbenelux.com nodigen u van harte uit voor de MUIDERZAND
SKIFF CUP op 11 en 12 mei 2013. Het evenement wordt georganiseerd door Zeilvereniging de Roerkoning vanaf het
catamaranstrand van Marina Muiderzand.
1.

REGELS
De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen
van het KNWV, en de klassen voorschriften, tenzij een van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd.

2.

INSCHRIJVING EN INSCHRIJFGELD
 De regatta staat open voor alle type skiffs.
 De inschrijving is uitsluitend op zaterdagmorgen tussen 9:00 en 11:00 uur in het catamaranpaviljoen.
 Inschrijfgeld is voor singlehanders 20 euro, en voor doublehanders 30 euro. Betaling contant bij inschrijving.

3.

IN/UIT‐CHECKEN EN LIGGELD VAN MARINA MUIDERZAND
 Op het havenkantoor van Marina Muiderzand wordt geregeld dat u toegang krijgt tot het catamaranstrand voor een
ligplaats van de skiff. U wordt vriendelijk verzocht in en uit te checken op het havenkantoor tijdens kantooruren op
Datum:
Openingstijden havenkantoor
Woensdag 8 mei
09:00 – 21:00
Donderdag (Hemelvaart) 9 mei
09:00 – 17:00
Vrijdag 10 mei
09:00 – 17:00
Zaterdag 11 mei
09:00 – 17:00
Zondag 12 mei
09:00 – 17:00
 Liggeld van Marina Muiderzand kost: 5 euro per boot per dag (of 15 euro van woensdag 8 t/m zondag 12 mei).
 Ook kunt u eventueel een kampeerplek voor een tent (10 euro per nacht) of een camper (12,50 per nacht) afspreken
bij de receptie op het havenkantoor.

4.

WEDSTRIJDBEPALINGEN
Wedstrijdbepalingen zijn bij inschrijving op zaterdagochtend beschikbaar in het catamaranpaviljoen.

5.

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
Datum:
Zaterdag 11 mei
Zondag 12 mei

Inschrijving:
09:00 ‐ 11:00

Briefing:
11:00

Waarschuwingssein:
12:00
11:00

Aantal wedstrijden:
5 (zonder pauze)
4 (zonder pauze)

6.

LOCATIE EN BAAN
De wedstrijden worden gezeild ten noorden van Marina Muiderzand tussen de dijk en de vaargeul, op een in‐de‐
wind/voor‐de‐wind baan waarvan een tekening is opgenomen in de Wedstrijdbepalingen.

7.

SCORE EN PRIJZEN
Er zijn 9 wedstrijden geprogrammeerd voor de Muiderzand Skiff Cup. Er moeten 4 races worden voltooid voor een geldig
evenement. Indien er 9 of 8 races zijn gezeild dan wordt het resultaat van de 2 slechtste races afgetrokken. Bij 5, 6, of 7
gezeilde races is er aftrek van 1 slechtste resultaat. Prijzen worden verzorgd door skiffbenelux.com.

8.

WAL PROGRAMMA
Datum:
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 11 mei
Zondag 12 mei
Zondag 12 mei
Zondag 12 mei

Tijd:
09:00 ‐ 11:00
11:00
18:30
08:30 ‐ 10:00
15:30
15:30 – 17:00

Activiteit:
Inschrijving
Briefing
BBQ (12,50 pp)
Ontbijt (10 pp)
Prijsuitreiking
Uitchecken

Lokatie:
Catamaranpaviljoen
Catamaranpaviljoen
Catamaranpaviljoen
Catamaranpaviljoen
Catamaranpaviljoen
Havenkantoor

9.

ACCOMMODATIE OP MARINA MUIDERZAND
Het is niet toegestaan te kamperen op het catamaranstrand of op de dijk bij het catamaranstrand. U bent van harte
welkom te overnachten op het jachthaventerrein van Marina Muiderzand. Kamperen met caravans of vouwwagens is
helaas niet mogelijk, maar wel met een tent of een camper.
Een kampeerplek kunt u bespreken bij de receptie op het havenkantoor. De mogelijkheden en kosten zijn:

Kamperen met de tent bij het jollenstrandje achter in de jachthaven. Kosten zijn 10 euro per kleine tent per nacht
incl. water & sanitair. Geen elektra aanwezig.

Kamperen met de camper achter de slagboom op de jachthaven. Kosten zijn 12,50 per camper per nacht incl. water,
sanitair, elektra.

Of informeer naar de beschikbaarheid en kosten van een Beachlodge (6 personen), Duinhuis (4 tot 6 personen) of
een trekkershut (5 personen).
Zie ook http://marinamuiderzand.nl/overnachten/overnachten.
Ontbijt kan men halen bij de supermarkt vanaf 8.30 uur (vers gebakken broodjes).

10. CONTACT GEGEVENS
Marina Muiderzand
IJmeerdijk 4
1361 AA ALMERE
tel: +31 36‐5369151
info@marinamuiderzand.nl
www.marinamuiderzand.nl
Wedstrijdorganisatie ZV de Roerkoning
Victor van Schaardenburgh
+31 629034392
V.vanSchaardenburgh@gmail.com
www.roerkoning.nl
Luc Meeuwissen
+32 476 79 79 11
luc.meeuwissen@me.com
www.Skiffbenelux.com
Catamaranpaviljoen
Roeland Touwen
+31 628242254
info@sail‐today.nl
www.sail‐today.nl

