25e YSY RONDE OM NOORD-HOLLAND
18-19 juni 2021
Evenement voor kajuitzeiljachten over ca. 110 NM tussen Lelystad en IJmuiden
Organiserende Autoriteit (OA): Stichting YSY Ronde om Noord-Holland

Aankondiging
Deze aankondiging is eind februari opgesteld. COVID heerst, Nederland is in lockdown, en in onzekerheid.
Ook wij weten niet wat rond de langste dag wel en niet mogelijk zal zijn. Wij hopen dat wij in ieder geval weer in
wedstrijdverband kunnen zeilen, en daarvoor starten we dan ook alle voorbereidingen.
In hoeverre we het ook weer 'ouderwets gezellig' kunnen maken, dat gaan we later zien.
Wij gaan ons best doen om er gezien de omstandigheden een optimaal zeilevenement van te maken, en zien uit
naar veel inschrijvingen.
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Reglementen
De volgende reglementen zijn van kracht:
Regels voor Wedstrijdzeilen 2021 – 2024 (RvW);
Van zonsondergang tot zonsopgang en daar waar motorgebruik is toegestaan is deel 2 van de RvW niet van
toepassing. Dan geldt, al naar gelang het vaargebied, het Binnenvaart Politiereglement of de Internationale
Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op Zee (BVA) deel B;
De bepalingen van het watersportverbond;
World Sailing Offshore Special Regulations (OSR) 2020-2021 Category 3 Monohulls + Liferaft;
https://www.sailing.org/tools/documents/WSOffshoreSpecialRegulations20202021updated11December2020[26824].pdf (zie par. 9 Veiligheid hieronder)
RvW Appendix T (Arbitrage) is van toepassing.
De wedstrijdbepalingen worden zo spoedig mogelijk na 1 juni bekend gemaakt en op de website
www.rondeomnoordholland.nl gepubliceerd.
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Reclame
Er mag van boten gevraagd worden reclame te voeren die verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit (OA).
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Deelnamerecht en inschrijving
Het evenement staat open voor kajuitzeiljachten met een minimale lengte van 6,50 meter in de klassen:
ORC 1, 2, 3 en 4;
ORC Double Handed;
SW Hoog, SW-Laag;
SW-Double Handed.
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website www.rondeomnoordholland.nl
De inschrijving start op 1 maart en sluit op 15 mei.
ORC-meetbrieven moeten uiterlijk 14 juni bekend zijn bij de OA.
De SW-factoren worden rond 1 juni via de website bekend gemaakt.
Bezwaar tegen de toegekende SW-factor moeten uiterlijk 14 juni ingediend zijn bij de OA.
SW-boten waarvan de inschrijving na 15 mei geaccepteerd is kunnen geen bezwaar maken tegen de toegekende
SW-rating.
Het staat de OA vrij om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Bij minder dan 5 inschrijvingen in een klasse wordt deze samengevoegd met een andere klasse.
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Inschrijfgeld en deelnamekosten
Het inschrijfgeld per boot excl. bemanning bedraagt € 140,Dit bedrag is inclusief liggelden in Lelystad (17/18 juni) en IJmuiden (19/20 juni)
Inschrijving na 15 mei kan naar discretie van de OA worden geaccepteerd; het inschrijfgeld bedraagt dan € 195,Deelnamekosten voor schipper en bemanning bedragen € 20,-, p.p.
YSY leden krijgen € 35,- korting op het inschrijfgeld.
Bij annulering door de inschrijver vóór of op 15 mei wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.
Indien de wedstrijd vanwege COVID geen doorgang kan vinden wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.
Een inschrijving is niet overdraagbaar.
Baan en programma van de wedstrijd
De YSY Ronde om Noord-Holland start vanuit Lelystad en voert over het Markermeer via Enkhuizen naar het
IJsselmeer, via de Kreupel en Kornwerderzand naar de Waddenzee en vervolgens via het Marsdiep en de
Noordzee naar de finish in IJmuiden.
Details van de baan zijn opgenomen in de wedstrijdbepalingen.
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Het eerste waarschuwingssein is gepland op vrijdag 18 juni om 10.25 uur.
De startvolgorde van de verschillende klassen wordt de wedstrijdbepalingen vermeld.
De organisatie kan verschillende klassen samenvoegen in één startgroep.
De uiterste finishtijd te IJmuiden is zaterdag 19 juni om 17.00 uur.
Het evenement wordt feestelijk afgesloten.
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Registratie en controles
Registratie van de deelnemers vindt plaats op donderdag 17 juni van 16:00 tot 22:00.
Bij registratie worden twee spatzeiltjes met het wedstrijdnummer uitgereikt. Deze dienen gedurende de gehele
Ronde duidelijk zichtbaar aan bak- en stuurboordzijde gevoerd te worden.
Voor de spatzeiltjes wordt € 20,- borg berekend; dit bedrag wordt gerestitueerd indien zij uiterlijk op 31 juli 2021 zijn
ingeleverd.
Uiterlijk bij registratie geven deelnemers een telefoonnummer op van een contactpersoon op de wal die in het bezit
is van adressen en telefoonnummers van de naaste verwanten van alle bemanningsleden.
De OA moet uiterlijk 2 uur voor de start in kennis worden gesteld als de bemanning is gewijzigd t.o.v. de registratie.
Vanaf donderdag 17 juni 12:00 uur en verder gedurende het gehele evenement tot en met zaterdag 19 juni 20.00
uur, kunnen boten steekproefsgewijs geïnspecteerd worden.
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Scoring
De drie gedeelten van de baan gelden als één wedstrijd.
Uitslagen van de ORC-klassen worden "Time On Time - All Purpose" berekend.
Uitslagen van de SW-klassen worden met de SW-factor berekend.
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Prijzen
Aantal prijzen:
5-10 deelnemers in klasse of groep: 2 prijzen
meer dan 10 deelnemers in klasse of groep: 3 prijzen
De volgende wisselprijzen worden uitgereikt:
- Seaport Marina-wisselprijs voor de snelste gecorrigeerde tijd in de SW-double handed;
- “Zeilen”-wisselprijs voor de snelst gecorrigeerde tijd in de SW-klassen;
- YSY-wisselprijs voor het YSY-lid met de snelste gecorrigeerde tijd;
- wisselprijs voor de winnaar ORC-double handed;
- wisselprijzen voor de X-yachts- en Flevomare-klassementen.
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Veiligheid
Offshore Personal Safety Training wordt aanbevolen voor één of meer bemanningsleden.
Met ingang van 2019 behoort een grab bag met veiligheidsmiddelen tot de verplichte uitrusting (OSR 4.21).
In afwijking van OSR 3.29.13 wordt een werkende AIS-transponder aanbevolen.
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Aansprakelijkheid en verzekering
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan het evenement. Zie RvW 3, Besluit om wedstrijd te zeilen. De
OA, 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 vóór, tijdens of na het evenement.
Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
met een minimumdekking van 5.000.000 euro per gebeurtenis, die geldig is in het hele vaargebied.
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Schippersbriefing en weerpalaver
Op donderdagavond 10 juni wordt om 20.00 uur een schippersbriefing gehouden (indien mogelijk bij de firma
Dekker Watersport te Zaandam).
Op vrijdagochtend 18 juni wordt een weerpalaver gehouden.
Ligplaatsen
Voor een ligplaats vóór 17 juni in de Bataviahaven te Lelystad kunnen deelnemers contact opnemen met het
havenkantoor via office@bataviahaven.nu of tel. 0320 841 077 resp. 0651 177 049
Deelnemende boten zijn na de wedstrijd tot zondag 20 juni 12:00 in de haven van Marina Seaport IJmuiden vrij van
havengeld. Voor overnachtingen daarna geldt voor Ronde-deelnemers een korting van 50% op het passantentarief,
met een maximum van 7 dagen.
De aanwijzingen van de organisatie, de havenmeesters en de walcommissarissen van de YSY dienen stipt te
worden opgevolgd.
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Informatie
Inlichtingen en verdere informatie is te verkrijgen per e-mail bij: ronde@ysy.nl.
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