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1. Inleiding
Dit zijn de algemene wedstrijdbepalingen voor de landelijke wintercompetitie. Bij deelname aan wedstrijden aan
de wintercompetitie zijn er punten te verdienen voor de ranglijst. Voor de totaal uitslag tellen de beste 6 uitslagen
mee. Deze ranglijst zal gebruikt worden om deelnemers te selecteren voor het NK aan het einde van het seizoen.
De wedstrijdleiding van wedstrijden bestaat uit vrijwilligers die hun best doen er voor iedereen een zo mooi
mogelijk zeildag van te maken. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
De wedstrijdleiding mag deelnemers uitsluiten van deelname indien zij dat noodzakelijk acht.
2. NK en lidmaatschap
Selectie voor het NK is nodig indien meer dan 45 mensen hier aan mee willen doen. 40 deelnemers plaatsen zich
via de ranglijst. De organisatie kan 5 wildcards uitdelen. De nummers 1,2 en 3 van het kampioenschap van het
voorgaande seizoen zijn automatisch geselecteerd voor het NK. Indien nodig worden hier wildcards voor gebruikt.
Om mee te doen aan het NK dient men lid te zijn van de vereniging Micro Magic Nederland.
3. Communicatie
Communicatie gebeurt via de website en het interactieve forum. Op de website worden algemene zaken als
wedstrijdkalender en regels c.q. bepalingen gepubliceerd. In het forum kan men zich een maand voor de
betreffende wedstrijd plaatsvindt opgeven en staat er gedetailleerde informatie over de wedstrijd of een
verwijzing naar een lokale website waar deze informatie te vinden is. Alleen wedstrijden die op de landelijke
kalender staan tellen mee voor de landelijke ranglijst.
4. Klasseregels voor de boten



Alle deelnemende boten dienen te voldoen aan de geldende internationale Micro Magic klasse regels. Deze staan
op de website.



Elke boot kan voor, tijdens en direct na de wedstrijden door de wedstrijdleiding worden gecontroleerd.



Per evenement is het gebruik van slechts 1 kiel toegestaan
5. Regels voor het zeilen
MM wedstrijdzeilen is anders dan wedstrijdzeilen met een grote boot. Situaties volgen elkaar snel op, je zit niet
aan boord en de boot is ver van je af. Daarom worden er enkele vereenvoudigingen toegepast:



Boeien raken is toegestaan



Alleen recht op ruimte bij de benedenboei ( De 6 romplengte zone is van toepassing, in de praktijk 3m1 )



hoe een overlap tot stand komt maakt niet uit



alleen een strafrondje draaien indien de benadeelde partij er om vraagt
Jureren of protesteren is uit den boze. Belangrijk is dat iedereen zich sportief jegens de ander opstelt en het voor
iedereen leuk houdt. Een beetje geven en nemen levert meer op dan een verhitte regeldiscussie. Indien zij dat
noodzakelijk acht kan de wedstrijdleiding ingrijpen of een ‘klasse-oudste’ aanstellen voor hoor en wederhoor en
in een uitzonderlijk geval als scheidsrechter laten opereren.

Van iedereen wordt verwacht dat ze de regels voor wedstrijdzeilen kennen.
6. Puntentelling
Op de dag zelf wordt er gevaren volgens het lage punten scoringssysteem (1=1 punt, 2=2 punt. etc.) Er geldt 1
aftrekwedstrijd voor elke 5 gevaren wedstrijden, plus wedstrijden waarvan de deelnemers als starters hebben
gefungeerd. Uitslagen uit voorrondes worden meegeteld. De aftrek voor de dag uitslag wordt genomen uit alle
totaal gevaren wedstrijden, inclusief eventuele voorrondes.
Puntentelling voor de wintercompetitieranglijst gebeurt volgens de 100TT puntentelling. Voor het dag resultaat
dat dient voor het bepalen van de punten voor de ranglijst telt de gecombineerde uitslag. Deze wordt verwerkt in
de ranglijst. Wedstrijdleiders sturen de dag uitslag op naar: winter cup[at]micromagic.nl
Voor een geldige dag uitslag moeten er minstens 6 geldige wedstrijden gevaren zijn met minimaal 10 deelnemers.
Zeilers die de helft of minder dan de helft van de gezeilde wedstrijden finishen, worden onderaan de uitslagenlijst.
geplaatst. Zeilers die geheel niet starten, daarvan wordt de uitslag niet meegenomen voor de ranglijst. Deze tellen
ook niet mee als deelnemer voor de puntentelling. Om iedereen een eerlijke kans te geven wordt er met
voorrondes gevaren of met het HMS systeem.. Lokale omstandigheden kunnen noodzaken van deze richtlijn af te
wijken indien de wedstrijdorganisatie dat noodzakelijk acht.
7. informatie over frequenties en regels bij dubbeling.
Elke deelnemer dient minstens 2 sets kristallen hebben en mag alleen inschrijven indien hij of zij over een vrij
kanaal beschikt. Bij dubbelingen in frequenties dient één deelnemer actie te ondernemen om de dubbeling
ongedaan te maken. Dat is:
a. de deelnemer met minder dan 2 frequenties
b. de deelnemer die zich later dan de andere deelnemer heeft opgegeven
c. de deelnemer die storing veroorzaakt door met een onzuiver of in Nederland niet toegestaan kristal te varen.
kan de deelnemer die actie dient te ondernemen de dubbeling niet oplossen dan kan er door deze deelnemer niet
worden deelgenomen aan de wedstrijd. Het kan zinvol zijn om voor de start van de eerste race de werking van de
zender en ontvanger te controleren met alle zenders en ontvangers aan.
8. kleine lettertjes
- 35 Mhz is niet toegestaan.
- Micro Magic Nederland is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendom of voor lichamelijk of
geestelijk letsel opgelopen tijdens zeilwedstrijden die georganiseerd zijn door Micro Magic Nederland. Deelname
aan zeilwedstrijden en andere activiteiten is voor eigen risico.
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