
Zeilvereniging Het Y - WSV Flevomare Pampus Regatta 2021

 Aankondiging van de wedstrijden

Pampus Regatta 

Kajuitjachten

Noordzee Club Najaarscompetitie 2021 - DQTC

4 en 5 september 2021

IJmeer - Markermeer

Zeilvereniging Het Y i.s.m. WSV Flevomare

[NP] De aanduiding [NP] in een regel betekent dat een boot niet mag protesteren voor het overtreden van die 
regel.

[DP] De aanduiding [DP] in een regel betekent dat het protestcomité voor het overtreden van die regel een 
discretionaire straf kan opleggen.

0 COVID-19
Bij het publiceren van deze Aankondiging medio juli is de situatie rond COVID-19 onzeker. 
Deelnemende boten met een vaste ligplaats rond het IJmeer worden verzocht van daar naar het 
wedstrijdgebied te komen. Zij die van verder komen, zijn vanzelfsprekend welkom in de haven van 
Durgerdam: zie artikel 16.
Het comité ziet er dus (voorlopig) ook van af om zoals gebruikelijk, naast de wedstrijden op het water, een
maaltijd en festiviteiten op de wal te organiseren. Als pleister op de wonde ontvangt op zaterdag direct na 
de finish iedere boot op het water een luxe borrelpakket. 
Mocht medio augustus blijken dat er naar het oordeel van de organisatie 'meer' mogelijk is, zal deze dat 
zo spoedig mogelijk laten weten. Hierover is echter geen correspondentie mogelijk! 

1 Regels
1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021 - 2024 (RvW). 
1.2 In de wedstrijdbepalingen zullen eventuele wijzigingen van de RvW worden opgenomen.
1.3 Deelnemende ORC- en SW-boten moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations for Inshore 

Racing (appendix B).
1.4 Eenheidsklassen moeten voldoen aan hun klassevoorschriften.
1.5 [NP] Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon is verplicht.
1.6 Appendix T (Arbitrage) is van toepassing.

2 Wedstrijdbepalingen

Deze worden uiterlijk 23 augustus 2021 op het on line-mededelingenbord  gepubliceerd.

3 Communicatie

3.1 Het officiële mededelingenbord is te vinden op www.pampusregatta.nl   
3.2 [NP] Op het water kan het wedstrijdcomité mededelingen doen via marifoonkanaal VHF 13. 
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4 Deelnamerecht en Inschrijving 
4.1 Het evenement is uitgeschreven voor:

Kajuitjachten die kunnen voldoen aan regel 1.3 van deze aankondiging; Eenheidsklasse(n) zoals J80.
4.2 Voor ORC gemeten 1/4 tonners telt dit evenement mee voor de jaarprijs, de Dutch Quarter Ton Cup.
4.3 Voor ORC 1 - 4 gemeten jachten telt dit evenement mee voor de Noordzee Club Najaarscompetitie 2021.
4.4 De diepte van het vaarwater kan buiten het wedstrijdgebied 2,25 m bedragen, dieper stekende schepen 

nemen deel op eigen risico.
4.5 Inschrijving is mogelijk via de website: www.pampusregatta.nl    
4.6 De inschrijving sluit op 29 augustus 2021. 

Na-inschrijvingen kunnen door het wedstrijdcomité worden geaccepteerd. 
4.7 ORC-certificaten moeten uiterlijk op 31 augustus bekend zijn bij de organisatie.
4.8 Boten waarvan geen SW-meting bekend is, krijgen een SW-getal toegewezen. Hierop is geen verhaal 

mogelijk. De SW-getallen worden op  www.pampusregatta.nl gepubliceerd.

5 Deelnamekosten

5.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 70 voor het gehele evenement. Deelnemen op één dag is mogelijk:
het inschrijfgeld voor de zaterdag (incl. borrelpakket) is € 40, het inschrijfgeld voor de zondag is € 30.

5.2 Het inschrijfgeld dient voor 30 augustus 2021 te zijn overgemaakt op rekening 
NL16 ABNA 0479 339 740 t.n.v. Zeilvereniging het Y onder vermelding van: Pampus Regatta 2021, 
bootnaam en zeilnummer.

5.3 Als het evenement vanwege COVID-19 maatregelen moet worden afgelast vindt restitutie plaats.
In het geval dat het evenement om andere redenen geen doorgang kan vinden of afgebroken wordt 
zonder dat er herstart plaatsvindt, zal geen restitutie plaatsvinden.

6 Programma van de wedstrijden

6.1 Voor SW en ORC zijn op zaterdag drie up- en downwind wedstrijden gepland, en op zondag één 
langebaanwedstrijd van ca. 4,5 uur of twee middellangebaan wedstrijden van ca. 2 uur.
Voor de eenheidsklassen zijn op beide dagen up- en down wedstrijden gepland.

6.2 Het exacte programma van de wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden, en wordt uiterlijk op 
vrijdag 3 september om 19:30 bekendgemaakt.

7 Klassenindeling en Groepsindeling

7.1 De ORC-klasse zal bij voldoende deelname worden gesplitst in Hoog en Laag. 
7.2 De SW-klasse zal worden gesplitst in Hoog en Laag.
7.3 Bij voldoende deelname kan het wedstrijdcomité een extra uitslag opmaken. 
7.4 Eenheidsklasse(n) worden deelname-afhankelijk per klasse of gezamenlijk gestart.

8 Startschema

8.1 Er zal worden gestart in drie tot maximaal zes startgroepen
8.2 Het eerste waarschuwingssein is gepland voor 09:55 uur.

9 Eten, drinken en vrolijk zijn
9.1 Direct na hun laatste finish op zaterdag 4 september voorziet de organisatie alle boten van een 'luxe' 

borrelpakket. Dit is inbegrepen in het inschrijfgeld.
9.2 Indien de COVID19-situatie het toelaat is de bar in de clubark op de haven van Zeilvereniging Het Y te 

Durgerdam geopend voor koffie en een drankje.
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10 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 2021” 
noemen.

11 Banen
De banen worden gepubliceerd tegelijkertijd met de wedstrijdbepalingen. 

12 Strafsysteem, protesten en verzoeken om verhaal
12.1 Voor alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde 

Straf.
12.2 Verhooraanvraag- en andere formulieren zijn op de website www.pampusregatta.n  l beschikbaar.
12.3 Protesten en verzoeken om verhaal zullen bij voorkeur via ZOOM worden behandeld.

13 Scoring en Handicap
13.1 Het lage puntensysteem (Appendix A) is van toepassing..

De wedstrijden op zaterdag en zondag scoren gelijk.
13.2 Drie (3) wedstrijden zijn vereist voor een geldige serie. 

Bij drie of minder starts is er geen aftrek
13.3 ORC: T.o.T. Triple Number: Windward/Leeward resp. Coastal/Long Distance.
13.4 SW: volgens SW systeem
13.5 Eenheidsklassen: op volgorde van finishen.
13.6 De teamscore wordt berekend volgens het hoge puntensysteem.

14  Prijzen 
14.1 Per groep zijn er prijzen:

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

Aantal prijzen 1 prijs 2 prijzen 3 prijzen

14.2 Wisselprijzen:
De Jan Arts Trofee wordt voor één jaar toegekend aan de winnende vereniging (team score). 
De Trintel prijs wordt voor één jaar toegekend aan de snelste ORC boot (berekende tijd). 

14.3 De prijsuitreiking vindt via ZOOM plaats. 
Mocht de COVID19-situatie het toelaten, vindt de prijsuitreiking plaats op de haven van Zeilvereniging Het
Y te Durgerdam. Ook dan is zij via ZOOM bij te wonen.

15 Locaties
15.1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het IJmeer en het Markermeer.
15.2 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op de haven van de Zeilvereniging Het Y, 

Durgerdammerdijk 116 A, 1026 CG  Amsterdam.

16 Ligplaatsen
16.1 Deelnemers die gedurende het evenement een ligplaats in Durgerdam wensen, dienen tijdig (!) contact op

te nemen met havenmeester Rik Zwaneveld, 0651 628 875, havenmeester@zvhety.nl 
16.2 Deelnemers zijn in Durgerdam vrij van liggeld van vrijdag 3 september tot maandag 6 september 2021.
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17 Verzekering en aansprakelijkheid
17.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag 

van € 2.000.000 per gebeurtenis.
17.2 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan het evenement. 

Zie regel 3 RvW: Besluit om wedstrijd te zeilen.
17.3 De Zeilvereniging Het Y en de WSV Flevomare, noch enige andere bij de organisatie van het evenement 

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 voor, tijdens of na het 
evenement.

18 Dataprotectie
Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de 
sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, 
elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties  van hen te maken, te gebruiken en te 
tonen, die op het water of op de evenementlocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie 
tot de tijd van hun definitieve vertrek.

19 Overige informatie
Aanvullende informatie kunt u opvragen via info@pampusregatta.nl 
Daarenboven kunt u bellen naar: 
0648 381 069 (Karim Kat) of 0654 941 959 (Jan Verjaal).
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