SZ&WV Uitdam & ZV Roerkoning

Raid om Marken
5-6 JUNI 2021
Organiserende autoriteit
De organiserende autoriteit is SZ&WV Uitdam, in samenwerking met ZV de Roerkoning.
1. Het evenement
De Raid om Marken wordt gehouden op 5 en 6 juni 2021. Het is een “Raid” voor F18 catamarans, een pittige
wedstrijd waarbij competitie en avontuur samen gaan.
Het is een langeafstandsrace die uit meerdere etappes (legs) bestaat. Per dag worden 1 tot 3 legs gevaren, met
een totale lengte van 20-50NM per dag. Het zeilgebied is het Markermeer en IJmeer, inclusief alle
aangrenzende gebieden die zonder sluis- of beweegbare-brugpassage te bereiken zijn.
De organisatie regelt een borrel, diner op zaterdag, overnachting van zaterdag op zondag en ontbijt voor alle
deelnemers. Lunch voor onderweg regelen de deelnemers zelf.
*NOOT: deze Notice of Raid gaat uit van een COVID-19 situatie waarbij het weer toegestaan is
sportwedstrijden te organiseren. Waar nodig zullen de dan geldende maatregelen verwerkt worden
in een nieuwere versie van de NoR
2. Reglementen
Geldend zijn de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024, het BPR, de bepalingen van het Watersportverbond, de
klassenvoorschriften, tenzij een van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd.

3. Specifieke regels
De raid bestaat uit meerdere legs, en elke leg voert van start via waypoints naar de finish. Waypoints kunnen
boeien, eilanden, obstakels zijn die je moet ronden, maar ook punten op de wal, zoals een steiger in een haven
of een strandje. Bij punten op de wal is er iemand die de passage controleert, de volgorde noteert en
deelnemers een gekleurd lintje geeft. Zonder de juiste lintjes scoor je DNF.
Je mag alleen zeilen of peddelen. Peddelen is alleen toegestaan met een of twee peddels (max 1,60 meters,
dubbele peddels zijn niet toegestaan), zonder dat de spi gehesen is en de grootschoot moet losgekoppeld zijn.
Peddelen is alleen toegestaan wanneer de organisatie dat per app aankondigt en tot het moment dat de
organisatie die toestemming per app weer intrekt.
De organisatie kan op ieder moment beslissen en je verplichten de zeilen te strijken en een leg te laten
doorgaan alleen door middel van te peddelen. Wees voorbereid op een flink stuk peddelen als de wind wegvalt.
De organisatie kan op ieder moment beslissen een leg in te korten en je meteen naar de finish laten varen.
Hulp van een derde is niet toegestaan tenzij de organisatie dit aangeeft.
Een goed werkende telefoon is verplicht, de organisatie zal middels een groepsapp aanwijzingen geven over de
legs en de te volgen waypoints.
Inbegrepen is een overnachting in tenten (zelf verzorgen) of accommodatie op het Base Camp. Op zaterdag
staat in Muiderzand een busje waar tenten (1 per team) en bagage (1 tas per persoon) afgegeven kunnen
worden. Ook kunnen enkele cattracks mee (voor gedeeld gebruik in het Base Camp).
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Wanneer je besluit om in de accommodatie te overnachten in plaats van in de tent kost dat een penalty van 5
punten voor de eerste leg op zondagochtend.
4. Inschrijvingen
Het maximum aantal teams bedraagt 10. Inschrijving sluit 1 juni 2021 om 00:00 uur. Om veiligheidsredenen
zal de organisatie controleren of de deelnemers voldoende ervaring hebben. De organisatie zal zo vlug mogelijk
de teams inlichten of het al dan niet aanvaarden van het team tot de raid.
Je moet minimaal een WA-verzekering hebben met een dekking van € 1.500.000 per gebeurtenis.
Je moet minimaal 18 jaar zijn om deel te nemen.
Het inschrijfgeld bedraagt € [nog vast te stellen, maar tegen kostprijs] per team. Deze omvat deelname aan de
wedstrijd, overnachting, borrel/diner/ontbijt. Een minimum van 7 teams is vereist om de wedstrijd te laten
doorgaan.
5. Mededelingen aan deelnemers
De organisatie geeft mededelingen aan deelnemers via email (in de dagen voor de raid) en via whatsapp
gedurende de raid. Ook wijzigingen van regels maakt de organisatie op deze manier bekend.
6. Programma van de Raid om Marken
RAID OM MARKEN 5- 6 JUNI 2021
Datum

Tijd

Event

30 mei 2021

23:59

Laaste mogelijke inschrijving en betaling van de fee.

4 juni 2021

12:00

5 juni 2021

09:00-10:00

Optuigen boten en controle verplichte
veiligheidsuitrusting

10:00

Briefing en bekendmaken leg 1

11:00

Eerst mogelijke start van leg 1, gevolgd door leg 2 en 3

18:00

Aankomst in Base Camp

Bekendmaking waypoints.

Raidborrel en diner

6 juni 2021

06:30

Ontbijt

07:30

Eerst mogelijke start van leg 1, gevolgd door leg 2 en 3

Ongeveer
15:00

Aankomst in Muiderzand

16:00 of later

Prijsuitreiking
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7. Wedstrijdgebied
Het zeilgebied is het Markermeer en IJmeer, inclusief alle aangrenzende gebieden die zonder sluis- of
beweegbare-brugpassage te bereiken zijn.
8. Tijdslimieten
Een team dat een waypoint mist scoort DNF voor dat leg. Een team dat meer dan 1 uur na de eerste
finisher finisht scoort DNF. Een team dat meer dan 20 minuten na het voorlaatste team finisht scoort ook
DNF.

9. Veiligheidsvoorschriften
Een deelnemer moet altijd alle mogelijke hulp verlenen aan een persoon of boot in gevaar.
Ieder team moet zijn gekapseisde boot op een zelfstandige manier recht kunnen trekken.
Ieder team moet op ieder moment het grootzeil kunnen strijken.
De organisatie heeft een RIB, maar gaat in hoge mate uit van zelfredzaamheid.
10. Verplicht equipment
Geschikte peddels (waar je dus echt mee vooruit komt).
1 sleeplijn (drijvend) van minimum 15 meter en 8 mm diameter.
1 kompas (ingebouwd in GPS kan ook)
2 telefoons per team, waterdicht of in case
2 vuurpijlen per deelnemer
1 mes
Wetsuit of droogpak en zwemvest
11. Noodnummers
Bij noodgevallen bel je de volgende nummers in deze volgorde:
[wordt later bekend gemaakt]
+31 6 xxxxx
+31 6 xxxxx
112
12. Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelname aan de Raid om Marken is op eigen risico.
De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, lichamelijk letsel of ongevallen met de
dood tot gevolg voor, tijdens of na de Raid om Marken 2021.

*****
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Raid om Marken 2021
ENTRY FORM
TEAM NAAM : ……………………………….
Zeilnummer:…………….……………………………………………………………………………………
Merk boot:………………………………………………………………………………………………………
STUURMAN:
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………..
Achternaam:………………………………………………………………………………………………..
Volledig adres:………………………………………………………………………………………………..
Land:……………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:
……./……./…………….
Geslacht:
Man / Vrouw
E-Mail:……………………………………………………………………………………………………………
Mobiel:………………………………………………
Zeilvereniging:………………………………………………………………………………………………
BEMANNING:
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………..
Achternaam:………………………………………………………………………………………………..
Volledig adres:………………………………………………………………………………………………..
Land:……………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:
……./……./…………….
Geslacht:
Man / Vrouw
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………
Mobiel:………………………………………………
Zeilvereniging:………………………………………………………………………………………………
Naam verzekering:

Aansprakelijkheid:

Ik bevestig dat ik voldoende ervaring en kennis heb, en het juiste materieel, om veilig aan de Raid om Marken 2021 deel te
nemen, en ik ben me ervan terdege bewust dat de wind en watercondities veranderlijk en zwaar kunnen zijn. I
ik neem zelf de beslissing deel te nemen, te varen en verder te varen, en aanvaard de volle aansprakelijkheid van mijn
beslissingen, kortom ik aanvaard dat ik deelneem aan de Raid om Marken op eigen risico.
Ik vrijwaar SZ&WV Uitdam en de Roerkoning, en haar organisatoren, wedstrijdleiding en –comité, agenten, sponsors,
hulpverleners, leden, al haar vrijwilligers van elke aansprakelijkheid.
ik bevestig dat ik een WA verzekering heb, ook in wedstrijden, voor minimaal € 1.500.000.

Plaats________________________Datum__________ Plaats________________________Datum__________
Handtekening stuurman

Handtekening bemanning

Inschrijfformulier mailen aan kees.wiersema@xs4all.nl
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