Wedstrijd aankondiging
Open Nederlands kampioenschap Micro Magic 2018, ONK MM 2018
Georganiseerd door Micro Magic Nederland.

Datum evenement
24 en 25 Maart 2018
Locatie van het evenement
WSV Aalsmeer
Uiterweg 155
1431 AD, Aalsmeer

Reglement
De wedstrijden zullen vallen onder de bepalingen van het Internationale Micro Magic
klasse reglement (de boten worden o.a. gecontroleerd op het kielgewicht los, totale
boot gewicht en 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 17 maart 24:00h
Inschrijvingskosten
De kosten zijn: € 45,00 inclusief het Captains Dinner op zaterdag 24 maart, lunch op
zaterdag en zondag. Mocht je niet willen deelnemen aan het Captains Dinner, dan
bedragen de inschrijfkosten € 30,00.
Extra inschrijvingen voor de Captains Dinner zijn mogelijk, hiervoor dient per extra
persoon € 20,00 extra te worden overgemaakt bij het voldoen van het inschrijfgeld.
De inschrijvingskosten moeten zo snel mogelijk worden overgemaakt echter voor 17
maart a.s. op banknummer 98.32.96.081 (IBAN: NL18RBRB0983296081), t.n.v.
vereniging Micro Magic Nederland, onder vermelding van:
- inschrijving ONK MM 2018
- zeilnummer
- naam
- woonplaats

Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Inschrijvingen
waarvan geen inschrijfgeld is ontvangen op uiterlijk 17 maart, zullen komen te
vervallen op 18 maart.
Het ter plaatse betalen van het inschrijfgeld en/of lidmaatschapsgeld is voor
Nederlandse deelnemers niet mogelijk.
In verband met reserveringen kunnen we na 17 maart 2018 niet meer annuleren en
dus ook geen inschrijfgelden terug betalen.
Buitenlandse deelnemers kunnen op de eerste dag van inschrijving betalen.
Voorlopig programma
Zaterdag 24 maart
11.00 Registratie en bootkeuring (de boten dienen voor 12:00 gekeurd te zijn)
12.15 Lunch
13.00 Briefing
13.30 Start van de 1ste race
17:00 Uiterlijk de start van de laatste race van de dag
18.00 Captains Dinner
Zondag 25 maart
10.00 Briefing
10.30 Start van de 1ste race
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
Er is een prijsafspraak gemaakt met Hotel Restaurant De Jonge Heertjes,
Raadhuisplein 16, 1431 EH Aalsmeer. Prijsafspraak € 75,= per nacht voor een
eenpersoonskamer en € 100,= per nacht voor een tweepersoonskamer. De prijzen
zijn incl. ontbijt en toeristenbelasting. Reservering alleen per mail onder vermelding
van Reservering ONK Micro Magic. Mail adres: info@dejongeheertjes.nl
Wedstrijdbepalingen
Volgen zo spoedig mogelijk

*********************** ENGLISH VERSION
*************************************************************
Notice of Race (English Version)

Open Dutch Nationals Micro Magic, ONK MM 2018.
Hosted by vereniging Micro Magic Nederland.
Date of venue;
March 24th, 25th of 2018
Location of venue;
WSV Aalsmeer
Uiterweg 155
1431 AD, Aalsmeer
Rules
The regatta will be governed by:
Micro Magic International Class Rules (the boats will be checked on the following
features: weight, shape and depth of the keel separately, weight of the total boat and
the size of the A-sails and maybe more).

After March 17th 2018, if the entries at this time have not reached 52 yet, entries will
be honored on entry date, with no regards to domestic or foreign entries.
Dutch entries or inhabitants of The Netherlands, have to be a member of ‘vereniging
Micro Magic Nederland’ and have paid their dues for the year 2017/2018 in order to
place an entry.
Required entrance Fee
Entry fee € 45,00, including a Captains Dinner on Saturday March 24th, lunch on
Saterday en Sunday. Extra entries just for the Captains Dinner are possible at a fee
of € 20,00 per person.
The fee shall be paid in advance for Dutch participants, bank number 98.32.96.081
(IBAN: NL18RBRB0983296081), in the name of ‘vereniging Micro Magic Nederland’,
mentioning ONK MM 2018, and in cash for foreign participants at Registration on
March 24th.
Due to reservations it is not possible to cancel after March 17th 2018 and no refunds
will take place.
Program
Saturday March 24th
11.00 Registration (must be completed before 12.00)
12.15 Lunch
13.00 Briefing
13.30 Start of the 1st race
17.00 ultimate start of last race of the day
18.00 Captains Dinner
Sunday March 25th
10.00 Briefing
10.30 Start of the 1st race
13.00 Lunch

15.00 End of the races
15.30 Awards Ceremony

Sailing Instructions
Final sailing instructions will be available at Registration/check in.
Lodging
Hotel rooms can be booked at: Hotel Restaurant de Jonge Heertjes, Raadhuisplein
16, 1431 EH Aalsmeer. Price € 75,= p.n for a single room and € 100,= p.n for a
double room. Breakfast and visitor taxes is included. Reserving the room only
possible bij mail: info@dejongeheertjes.nl
Further Information
Further regatta information, please visit the Dutch Micro Magic website, and/or
contact Email

