
Wedstrijd aankondiging 
Open Nederlands kampioenschap Micro Magic 2020, ONK MM 2020 
Georganiseerd door Micro Magic Nederland. 
 

 
 
 
 
Datum evenement 
21 en 22 Maart 2020 
Locatie van het evenement 
WSV Aalsmeer 
Uiterweg 155 
1431AD, Aalsmeer 

 
 
Reglement 
De wedstrijden zullen vallen onder de bepalingen van het Internationale Micro Magic 
klasse reglement (de boten worden o.a. gecontroleerd m.b.v. de kielmal , het totale 
boot gewicht en eventueel de grootte van het A-tuig). 
 
Inschrijvingen 
Het aantal inschrijvingen is vast gesteld op maximaal 52 
De deelnemers kunnen zich inschrijven via het forum (anders dan bij de wintercup) 
Inschrijving is open tot 15 maart 2020  24:00h. 
 
Inschrijvingskosten 
De kosten zijn: € 25,00 inclusief  lunch op zaterdag en zondag.  
 
Extra inschrijvingen voor  Lunch op zaterdag en zondag is mogelijk, hiervoor dient 
per persoon € 10,00 extra te worden overgemaakt bij het voldoen van het 
inschrijfgeld. 
 
De inschrijvingskosten moeten zo snel mogelijk worden overgemaakt echter voor 16 
maart a.s. op banknummer 98.32.96.081 (IBAN: NL18RBRB0983296081), t.n.v. 
vereniging Micro Magic Nederland, onder vermelding van: 
 
- inschrijving ONK MM 2020 
- zeilnummer 
- naam 
- woonplaats 



- aantal personen extra lunch. 
 
Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Inschrijvingen 
waarvan geen inschrijfgeld is ontvangen op uiterlijk 15 maart, zullen komen te 
vervallen op 16 maart. 
Het ter plaatse betalen van het inschrijfgeld en/of lidmaatschapsgeld is voor 
Nederlandse deelnemers niet mogelijk. 
 
In verband met reserveringen kunnen we na 16 maart 2020 niet meer annuleren en 
dus ook geen inschrijfgelden terug betalen. 
Buitenlandse deelnemers kunnen op de eerste dag van het ONK  betalen. 
 
Voorlopig programma 
 
Zaterdag 21 maart 
11.00 Registratie en bootkeuring (de boten dienen voor 11:30 gekeurd te zijn) 
11.45 Lunch 

12.30 Briefing 
13.00 Start van de 1ste race 
17:00 Uiterlijk de start van de laatste race van de dag 
 
Zondag 22 maart 
10.00 Briefing 
10.30 1e Start van de race’s 
13.00 Lunch 
15.00 Einde van de wedstrijden 
15.30 Prijs uitreiking en huldiging 
 
 
Zeil instructies 
De definitieve zeilinstructies ( wedstrijdbepalingen ) zijn te verkrijgen op de MM site 
en bij de registratie op zaterdag 
 
Overnachting 
 

1. Hotel Restaurant De Jonge Heertjes, Raadhuisplein 16, 1431 EH  Aalsmeer 

 

Wedstrijdbepalingen 

Volgen zo spoedig mogelijk. 

            NED 255 


