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Aankondiging van de wedstrijden 

Notice of Race 

Pampus Regatta 5 en 6 september 2020 

                                        kajuitjachten 

1.  Regels 

1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 

2. In de wedstrijdbepalingen zullen eventuele wijzigingen van de RvW worden opgenomen. 

3. Deelnemende schepen moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations for inshore racing 

(appendix B). Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen. 

4. Appendix T (Arbitrage) is van toepassing. 

2.  Organiserende autoriteit 

De organiserende autoriteit wordt gevormd door W.S.V. Flevomare en Zeilvereniging Het Y. 

3.  Deelname en Inschrijven 

1. De wedstrijdserie is uitgeschreven voor: 

a. Kajuitjachten die kunnen voldoen aan regel 1.3 van deze aankondiging 

b. Eenheidsklassen: Kwarttonners, J-70, J-80, Marieholm IF 

2. De diepte van het vaarwater kan buiten het wedstrijdgebied 2,25 bedragen, dieper stekende 

schepen nemen deel op eigen risico. 

3. Inschrijving is mogelijk online via de website: www.pampusregatta.nl of door het verzenden van 

een e-mail met de benodigde gegevens aan: inschrijven@pampusregatta.nl 

4. De inschrijving sluit op 30 augustus 2020.  

Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd, hierover beslist het 

wedstrijdcomité. 

4.  Deelnamekosten 

1. Het inschrijfgeld bedraagt € 50 voor het gehele evenement en € 35 voor één dag bij inschrijving 

voor 19 augustus, daarna is het inschrijfgeld resp. € 60 en € 40. 

2. Deelname aan de maaltijd die op zaterdagavond bij het walprogramma hoort, kan uitsluitend op 

voorinschrijving. Het aantal inschrijvingen hiervoor is mogelijk beperkt vanwege maatregelen als 

gevolg van COVID-19. Kosten voor de maaltijd zijn € 20. 

3. De verschuldigde bedragen moeten voor 31 augustus 2020 zijn overgemaakt op rekening  

NL16 ABNA 0479339740 t.n.v. ZeilVereniging het Y onder vermelding van: Pampus Regatta 

en bootnaam en zeilnummer. 

4. Als de Pampus Regatta vanwege COVID-19-maatregelen moet worden afgelast vindt restitutie 

plaats. 

5. In het geval dat de wedstrijden om andere dan onder 4 genoemde redenen geen doorgang 

kunnen vinden of het evenement moet afgebroken worden zonder dat er herstart plaatsvindt, zal 

er geen restitutie plaatsvinden van inschrijfgelden. 
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5.  Programma van de wedstrijden 

1. Op zaterdag zijn drie up- en downwind wedstrijden gepland. 

2. Op zondag wordt één langebaanwedstrijd van ca. 15 mijl gevareb, of twee middellangebaan 

wedstrijden van ca. 8 mijl. 

Voor de J-80 klasse zijn up- en down wedstrijden gepland, dit bij voldoende deelname. 

6.  Klassenindeling en Groepsindeling 

1. Een ORC klasse, die bij voldoende deelname zal worden gesplitst in Hoog en Laag 

2. Een SW klasse, die bij voldoende deelname zal worden zal worden gesplitst in Hoog en Laag 

3. Een Kwarttonner klasse en Marieholm IF klasse bij voldoende deelname.  

Bij te weinig deelnemers zullen deze klassen worden toegevoegd aan ORC Laag of SW. 

4. Eenheidsklasse(n) zoals de J80. 

7.  Wedstrijdschema 

1. Er zal worden gestart in drie tot maximaal zes startgroepen, zie voor volgorde en indeling van de 

startgroepen de wedstrijdbepalingen die uiterlijk 15 augustus 2020 op de website 

www.pampusregatta.nl zullen worden gepubliceerd. 

2. Startschema (onder voorbehoud inschrijvingen): 

 

Dag Waarschuwingssein 1e startgroep 

Zaterdag en Zondag 09:55 uur 

Volgende wedstrijden Zo spoedig mogelijk na de laatste finisher van de startgroep 

 

3. Het startsein van de eerste groep is het waarschuwingssein van de tweede groep en het startsein 

van de tweede groep is het waarschuwingssein van de derde groep, enz.. 

8.  Teamscore 

Deelnemers in ORC en SW van dezelfde vereniging kunnen met drie boten een verenigingsteam 

aanmelden uiterlijk op zaterdagochtend voor de eerste start. De vereniging wiens team de 

meeste punten heeft behaald gedurende de Pampus Regatta mag zich “Verenigingskampioen 

Regio Pampus 2020” noemen. 

9.  Wedstrijdgebied en Banen 

1. Zuidelijk deel van het Markermeer (IJmeer) 

2. De banen worden gepubliceerd tegelijkertijd met de wedstrijdbepalingen 

10.  Scoring en Handicap 

3. ORC: Time on Time, Triple Number, Inshore(zaterdag) en Offshore(zondag). 

4. SW: volgens SW systeem 

5. Kwartonners: ORC Time on Time, Triple Number, Inshore(zaterdag) en Offshore(zondag) 

6. Eenheidsklassen op volgorde van finishen 

7. Het lage puntensysteem is van toepassing 

8. Bij 5 starts zal er één aftrekwedstrijd zijn, bij minder starts is er geen aftrek 
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9. De wedstrijden op zaterdag en zondag scoren gelijk 

10. De teamwedstrijd wordt gescoord volgens het hoge puntensysteem 

11.  Prijzen 

1. Per groep zijn er prijzen: 

 

Aantal boten per groep 4 of minder 5-9 boten 10-18 boten 18+ boten 

Aantal prijzen 1 prijs 2 prijzen 3 prijzen 4 prijzen 

 

2. Er zijn diverse wisselprijzen 

12.  Verzekering en aansprakelijkheid 

1. Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 

bedrag van € 2.000.000 per gebeurtenis. 

2. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd. Zie regel 4 van RvW: Besluit 

om wedstrijd te zeilen. 

3. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijden (zie RvW 4, Besluit om 
wedstrijd te zeilen). 
De Organiserende Autoriteit, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken 
partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/ of 
persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de 
wedstrijden. 

13.  Overige informatie 

1. Extra informatie kunt u opvragen via info@pampusregatta.nl 

2. Voor meer en extra informatie, kunt u bellen naar: 06-54941959 (Jan Verjaal) of 06-20376509 

Henk Kuiper 
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