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De zeilers van Muiderzand organiseren trainingswedstrijdjes voor alle klassen.
1.

REGELS
De wedstrijdjes zijn onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen
van het KNWV, en de klassen voorschriften.

2.

INSCHRIJVING EN INSCHRIJFGELD
Deelnemers van de trainingswedstrijden kunnen zich inschrijven per zondag door het invullen en ondertekenen van het
inschrijfformulier verkrijgbaar bij de wedstrijdorganisatie in Sailtoday.
Datum:
Zondag 3 apr 2022
Zondag 10 apr 2022
Zondag 17 apr 2022

3.

Inschrijving:
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00

Inschrijfgeld:
Geen
Geen
Geen

LIGPLAATS EN LIGGELD
Deelnemers zonder vaste ligplaats op Marina Muiderzand moeten zich vooraf even melden bij het havenkantoor voor het
reserveren van een ligplaats. Geef bij het havenkantoor ook het kenteken van je auto door zodat je ten allertijden door het
automatisch schuifhek kan. Liggeld moet worden afgerekend op het havenkantoor:
 Hele maand van 1 april t/m 1 mei: 62 euro.
 Hele week, incl 2 weekenden: 20 euro.
 Uitsluitend 1 weekeind: 10 euro.
Voor vragen neem contact op met het Havenkantoor van Marina Muiderzand:
Havenkantoor Marina Muiderzand
IJmeerdijk 4
www.marinamuiderzand.nl
1361 AA ALMERE
IBAN NL72DEUT0512661650
+31 365 369 151
Openingstijden 9:00 – 17:00 zaterdag/zondag
info@marinamuiderzand.nl

4.

KLASSEN EN STARTGROEPEN
Alle deelnemers starten in 1 startgroep tenzij anders vermeld op het mededelingenbord en bij de briefing.

5.

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
Datum:
Zondag 3 apr
Zondag 10 apr
Zondag 17 apr

Inschrijving:
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00

Briefing:
11:00
11:00
11:00

Start:
12:00
12:00
12:00

Baan:
Up/down baan
Up/down baan
Up/down baan

Aantal wedstrijden:
3 (zonder pauze)
3 (zonder pauze)
3 (zonder pauze)

Eventueel wordt bij de briefing vermeld dat een langeafstandsbaan wordt gevaren. Bij de briefing wordt ook gezegd
hoeveel rondjes gevaren moeten worden per race.
6.

LOCATIE EN BAAN
De wedstrijden worden gezeild ten noorden van Marina Muiderzand tussen de vaargeul en de dijk. De up/down baan
bestaat uit 1 bovenboei (dus geen wegbrengboei) en 1 benedenboei (dus geen gate). De start- en finishlijn is tussen de
benedenboei en de speedboot.

7.

START
Er wordt gestart in 1 startgroep met een 3 minuten startprocedure.

