Coördinatie controles van Meetbrieven & Veiligheid (2019)
Let op dat het technisch comité tegen een boot moet protesteren (60.4
RRS) wanneer een boot de regels van RRS Deel 4 heeft overtreden, maar
niet de regels 41, 42, 44 en 46, of een boot of persoonlijke uitrusting niet
voldoet aan de klassenregels (ORC en/of IRC).
Als klassenorganisatie van kajuitzeiljachten heeft de Noordzeeclub (NZC) het doel het
varen van wedstrijden met deze jachten te bevorderen. Daartoe ondersteunt de NZC
organisaties die wedstrijden organiseren. Er zijn bijvoorbeeld gestandaardiseerde NOR’s,
wedstrijdbepalingen en marifoonprotocol beschikbaar. Verder wordt door ervaren
klassencontroleurs/meters geassisteerd bij controles en fungeren bestuursleden vanuit
de NZC tevens als uw aanspreekpunt ter voorbereiding van uw evenement.
Achteraan dit schrijven treft u de ‘aanbevelingen van de NZC voor organiserende
verenigingen’ aan met daarin praktische wenken ter ondersteuning van uw organisatie.

Controles
Zoals bekend, dienen bij wedstrijden geldend voor de nationale competitie, de
Verbondsbezem, en NK’s controles plaats te vinden. Deze bestaan uit
meetbriefcontroles en controles op veiligheid (Offshore Special Regulations).
De wedstrijdorganiserende instantie (vereniging, stichting) is in principe
verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van deze controles.
De Noordzeeclub en het Watersportverbond willen u graag assisteren bij het
voorbereiden en uitvoeren van deze controles. Daarvoor zijn door het
Watersportverbond opgeleide en erkende klassencontroleurs en/of meters beschikbaar.
De nieuwe Racing Rules of Sailing maken het via artikel 60.4 RRS mogelijk een Technisch
Comité in te stellen. Ondergetekende of de heer Leo van Raam is daarvoor beschikbaar.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, zouden wij graag vroegtijdig met uw
organisatie in contact komen om onder andere de onderstaande punten met u door te
kunnen nemen
-

-

het aanwijzen van een contactpersoon voor overleg m.b.t. de voorbereiding en
uitvoering;
het selectieproces van te controleren boten;
het eventueel beschikbaar stellen van een rib voor controles op het water en
het aanroepen van te controleren boten;
het aanwijzen van een locatie waar de controles kunnen plaatsvinden;
het moment van controles. Dit bij voorkeur de dag voor aanvang en/of direct na
de wedstrijden zodra de schepen terugkeren. Controles op de laatste
wedstrijddag zien te vermijden.
het organiseren / aanwijzen van een geschikte plaats voor het meten van
zeilen.

Nadere Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Leo van Raam
Erik van Vuuren
Klassencontroleur ORC/IRC
Tel: 06 14316148
Email: leovanraam@online.nl

NZC wedstrijdcommissaris
Tel: 06 16038805
Email: wedstrijden@noordzeeclub.nl

