RCM Laser Radiaal/Standaard open
Donderdagavond Competitie (DAC)
Start donderdag 25 april 2019
Iedereen die in het bezit is van een
Laser Radiaal of Laser Standaard
en kan zeilen is welkom !

IJmeerdijk 4
1361 AA Almere
06 53 373 760
info@regattacentermuiderzand.nl
www.regattacentermuiderzand.nl

Doelstelling

Even een paar uur uitwaaien en je kop leegmaken op donderdagavond.
Programma
De competitie is op iedere donderdagavond van 25 april t/m 26 september 2019.
18:00 uur

Daghap/BBQ in of op het terras van Het Palaver van het Regatta Center Muiderzand;

19:00 uur

Boot optuigen en het water op;

19:30 uur

Streeftijd 1ste start. We streven naar 3 potjes van circa 30 minuten op een avond;

ca. 21:15

After-sail-Borrel in het ‘Het Palaver’

Voor wie
Iedereen die in het bezit is van een Laser in Radiaal- of Standaarduitvoering en ouder is dan 16 jr.
Maakt niet uit of je lid bent van de Marina Muiderzand, Zeilvereniging Muiderzand of welke andere
vereniging dan ook in Nederland. Ook als je nergens lid bent, dan ben je van harte welkom!

Daghap - hoeft niet, maar is natuurlijk wel leuk en lekker We beginnen om 18:00 uur met een simpele BBQ of daghap. Hiervoor moet je aanmelden en dat kan tot
uiterlijk op de donderdag van de wedstrijd tot 12:00 uur via het online aanmeldingsformulier, direct
afrekenen met iDeal. Prijs van de daghap is € 15,00

De wedstrijden
We leggen, afhankelijk van de weersomstandigheden, een up/downwind of een driekoekbaan uit.
Startprocedure is simpel: 3 minuten, 2 minuten 1 minuut en start. Protesten worden alleen behandeld
ingeval van schade. Voor de rest los je het op door je straf te nemen op het water of door arbitrage – voor
een biertje - aan de bar onder leiding van Eddy Chevalier of Eric Rijksen of een daartoe geschikte persoon
die door het Regatta Center Muiderzand is aangewezen. Voor de lokale wedstrijdbepalingen, zie pagina 2
en 3 van dit document.
Deelname aan de wedstrijden kost € 10,00 per avond, vooraf te rekenen aan de bar contant of PIN.

After-sail-Borrel in het ‘Het Palaver’ - hoeft niet, maar is natuurlijk wel gezellig Met een borrel en bittergarnituur napraten in ‘Het Palaver’ van ons clubhuis tot circa 00:00 uur.
Daar presenteren we ook de uitslagen van de avond.

De competitie
Het gaat in eerste instantie om gezelligheid, lekker zeilen en eeuwige roem, maar we zullen een passende
wisseltrofee voor het seizoen regelen!
We houden een seizoenscompetitie bij in de Laser Radiaal en Standaard, die is te volgen op de website.
Daarbij zijn een ruim aantal wedstrijden aftrekbaar, zodat je ook nog goede kansen maakt als je een keertje
niet kan. Zie ook het Reglement.
Meer info nodig, neem contact op met Eddy Chevalier op 0653 373 760
of mail naar: info@regattacentermuiderzand.nl
www.regattacentermuiderzand.nl
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Reglement/WB RCM DAC Laser competitie 2019
1.

Van 25 april t/m 02 oktober worden op de donderdagavonden zoveel als mogelijk wedstrijden gevaren die meetellen
voor de RCM DAC competitie 2019.

2.

De ‘open’ wedstrijden worden georganiseerd voor de Laser standaard en Laser radiaal klassen.

3.

De locatie voor de wedstrijden is het Regatta Center Muiderzand op de Marina Muiderzand te Almere.

3.

De wedstrijden worden gevaren op het IJmeer/Markermeer:

4.

Deze lokale reglementen vormen samen met de standaard World Sailing Racing Rules (WSRR)
inclusief annexen en nationale toevoegingen van het Watersportverbond de wedstrijdbepalingen voor de DAC 2019,
conform regel 88.2 Regels voor het Wedstrijdzeilen (RvW) van het Watersportverbond.

5.

Per wedstrijd dienen minimaal 4 boten aan de start te verschijnen. Bij minder dan 4 startende boten gaat de wedstrijd niet
door – maar kan je natuurlijk wel lekker gaan varen -.

6.

Boven een ‘steady’ windkracht van 25 knp. wordt er niet gestart.
Hierdoor is de volgende beperking van kracht: indien de constante windsterkte hoger dan 25 knp. met vlagen die boven de
30 knp. is, dan zal de wedstrijd geen doorgang vinden. Meetpunt is de actuele windmeeting van het KNMI station
Muiderzand op de dag van de wedstrijd om 18:00 uur. De waarnemingen van dit station zijn de vinden op de website:
http://hanglos.nl/kiteweer/307589/het-kiteweer-in-almere-muiderzand.html
We doen dus niks met voorspellingen!

7.

De streeftijd voor de eerste start is iedere donderdagavond 19:30 uur (waarschuwingssein19:26 uur, zie ook regel 7).

8.

Tijdens de wedstrijden zijn de WSRR & RvW van toepassing:
http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020-[20946].pdf

9.

De start is een simpele 3 minuten procedure met vlaggen en geluidsseinen – dit in afwijking van de WSRR & RvW.
Een vlag/ geluidsignaal vindt plaats op 3 minuten, 2 minuten, 1 minuut en de start. Zie Bijlage A. pag. 4

10. Zeilers dienen elkaar tijdens de wedstrijd te wijzen op overtreding van de WSRR & RvW door het roepen van
‘PROTEST + zeilnummer’.
11. Bij overtreding van een regel of het raken van een boei dient de zeiler één strafrondje (360 graden rond) te maken. Een
strafrondje van 360 graden is één keer overstag en één keer gijpen. Bij het maken van dit strafrondje mogen andere
boten niet worden gehinderd. Dit in afwijking op WSRR & RvW, Rule 44.1 en 44.2.
12. Protesten worden alleen behandeld in geval van schade. Voor de rest los je het op door je straf te nemen op het water of
door het met elkaar vriendschappelijk en sportief op te lossen direct na afloop van de wedstrijden op de wal. In het
uiterste geval kan er arbitrage worden gevraagd Eddy Chevalier of Eric Rijksen tegen het aanbieden van een biertje.
In dat geval is hun uitspraak bindend.
13. Voor de puntentelling maken we gebruik van het
‘lage punten system’. Zie appendix A. WSRR & RvW.
Finishpositie Punten: 1e 1 punt
2e 2 punten
3e 3 punten
Iedere plaats daarna + 1 punt
14. Daarnaast kunnen voor de volgende situaties de volgende punten worden verkregen:
DNS

Did not start. Aanwezig bij de start, maar niet de startlijn gepasseerd.
Aantal punten van finishpositie gelijk aan aantal gestarte boten + 1 positie.
DNF
Did not finish. Gestart, maar niet de finishlijn gepasseerd.
Aantal punten van finishpositie gelijk aan aantal gestarte boten + 1 positie.
DSQ
Disqualification. Overtreding van de World Sailing Racing rules zonder een strafrondje te hebben gedraaid.
Aantal punten van finishpositie gelijk aan aantal gefinishte boten.
DNC
Did not compete Niet aanwezig bij de start. Aantal punten, aantal gestarte boten + 1 positie
* Gestarte boten: Aantal boten aanwezig bij de start, dus inclusief DNS boten.
15. Aftrek: de beste 75% scores van de daadwerkelijk gevaren wedstrijden van de seizoenscompetitie tellen mee voor de
einduitslag. De ranglijst wordt aangevoerd door de zeiler met het laagste aantal punten.
16. Bij een gelijke score wordt gekeken naar artikel 8 van appendix A WSRR & RvW.
17. Er is een separate uitslag en competitie voor Laser Radiaal en Laser Standaard.
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18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt in teruggevallen op de WSRR & RvW.
19. Het is niet toegestaan om tijdens de serie van zeil type (Laser/Radiaal) te wisselen.
20. Tijdens alle wedstrijden is regel 40 van kracht. Het dragen van een goed zwemvest met voldoende draagvermogen is
verplicht vanaf het vertrek bij het Regatta Center Muiderzand tot en met de aankomst na de wedstrijden op het strand bij
het Regatta Center Muiderzand.
21. Er zal geen separate rescue op het water zijn, anders dan de start/finish RIB. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor
hun eigen veiligheid en de boot dient in goede wedstrijdconditie te zijn?
20. Het Regatta Center Muiderzand en/of het personeel van het Regatta Center Muiderzand is in geen enkel geval
aansprakelijk voor schade of letsel aan boten of personen van de deelnemende boten.
22. Alle deelnemende boten dienen verzekerd te zijn met een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met een
minimale dekking of € 1.500.000,00 per evenement of het equivalent daarvan.
23. Er wordt gevaren op een up-down baan met gate of een driehoek baan (zie onderstaande afbeelding). De te varen baan
zal worden vastgesteld door de wedstrijdleiding en vanaf 18:00 uur op het mededelingenbord bij het RCM-gebouw
worden gepubliceerd. Zie Bijlage A. pag. 4.
24. Boten kunnen op het jollenveld blijven;
- Seizoenplaats van 2-03-2019 tot en met 13-10-2019
- Jaarplaats van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019

€ 224,25
€ 292,95
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Bijlage A. Banen en startprocedure

Startprocedure
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