ONK HOBIE CAT 2017 - DEELNEMERSINFORMATIE
Locatie
Kustzeilvereniging Scheveningen, meest noordelijke strandafgang vanaf parkeerplaats Zwarte Pad.
Programma
Vrijdag
17:00 – 21:00 Aanvoer boten (alleen op afspraak, s.v.p. voor 17u bellen met 06-46056071)
Zaterdag
08:00 Aanvoer boten & inschrijving
11.00 Briefing
12:00 Start 1e race
Zondag
11:00 Start 1e race
18:00 Afvoer boten
I.v.m. de veiligheid op het strand (bijv. drukte bij mooi weer) kan de organisatie besluiten de rijtijden aan te
passen!
Aanvoer boten
Rijd Scheveningen in vanaf de Zwolsestraat, sla bij het Bilderberg hotel rechtsaf de Gevers Deynootweg op. Volg
aan het einde van de weg even de trambaan en blijf dan rechtdoor rijden richting de leveranciersingang van de
parkeerplaats. GEBRUIK NIET DE NORMALE ENTREE VAN DE PARKEERPLAATS, DEZE IS TE SMAL EN TE LAAG VOOR
JE MAST! Kijk hier voor een filmpje van de situatie.
Plaats je trailer op de rotonde aan het einde van parkeerplaats Zwarte Pad, waar de organisatie zal zorgen voor
vervoer naar het strand. Het is NIET toegestaan zonder vergunning met een eigen voertuig op het strand van
Scheveningen te rijden. Een parkeerkaart is verkrijgbaar bij de inschrijving voor 15 euro (10 euro als je vooraf hebt
ingeschreven).
Mocht je een tijdje voor het NK al willen komen of na het evenement nog een paar weken blijven liggen dan kan
dat. Neem contact op met de Regatta office om dit af te spreken.
Inschrijving
Lidmaatschap van de Hobie associatie is verplicht voor deelname. Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan!
Tevens is een wedstrijdlicentie van het Watersportverbond vereist. Heb je deze nog niet maar ben je wel lid van
een bij het verbond aangesloten watersportvereniging dan kun je een wedstrijdlicentie of bemanningslicentie
aanvragen via de website mijnwatersportverbond.nl. Als je lid bent dan is de bemanningslicentie gratis. Nietleden kunnen ook een bemanningslicentie via de website mijnwatersportverbond.nl aanvragen. Deze kost dan 5
euro. Beide licenties gelden voor een kalenderjaar.
Ben je geen lid van een Watersportverbond-vereniging, dan kun je bij DMTRA een wedstrijdlicentie voor het
evenement aanvragen. Dat kan via de website: http://producten.dmtra.nl/evenementlicentie/maken
Voorinschrijving voor het NK is mogelijk via deze link. Door je vooraf in te schrijven (vrijblijvend, als je niet komt
graag wel bericht maar geen inschrijfgeld verschuldigd) krijg je een leuke korting op je parkeerkaarten (10 euro
ipv 15 euro per dag). Bovendien gaat de inschrijving op het strand een stuk sneller. Betaling van het inschrijfgeld
kan vooraf via bank of op het strand.
Het inschrijfgeld bedraagt:
2-mansboot
€ 50,=
1-mansboot
€ 40,=
Jeugd (Dragoon)
€ 20,=

Sociaal programma
Zaterdag is er na het zeilen een barbecue, muziek en gezelligheid in het KZVS clubhuis. Maaltijdbonnen zijn voor
€ 12,= te verkrijgen bij inschrijving, uiterlijk tot zaterdagmorgen 11u.
Organisatie
E-mail
Telefoon

Kustzeilvereniging Scheveningen
nkhobie2017@gmail.com
06 - 460 560 71 (Eric Jansen)
070 – 358 95 86 (clubhuis De Roef)

