Een bijzonder zeilevenement in een bijzonder jaar. Graag willen wij u informeren
over de gang van zaken tijdens deze zeilwedstrijden.
We zijn heel blij dat we met z'n allen mogen zeilen maar we zijn echter wel aan een
aantal spelregels gebonden. Graag willen wij u informeren over deze regels waar
ieder zich aan moet houden.
Moederschepen
Het is niet mogelijk om te overnachten aan de steigers van de Kaagsociëteit. Alle
moederschepen dienen voor anker te gaan rond de Kaagsociëteit en elders op de
Kagerplassen. Houd daarbij rekening met de vaargeul en het gemarkeerde
wedstrijdgebied. U kunt ook een ligplaats krijgen in een van onze havens in
Warmond voor zover beschikbaar. Reserveren kan via telefoonnummer 071 30 100
35.
Haven en Kaagsociëteitsterrein
Afmeren is alleen toegestaan voor wedstrijdboten, comitéschepen en bijboten, volg
hierbij de aanwijzigingen van het havenpersoneel. Op de wal dient de 1,5 meter
gerespecteerd te worden. Tijdens het Kaagweekend zullen er op de haven en het
terrein rondom de Kaagsociëteit corona-coaches aanwezig zijn. Zij kunnen u
adviseren en bijstaan inzake de op het terrein geldende maatregelen. Wij verzoeken
u hun adviezen ter harte te nemen en zonodig op te volgen. Buiten de coronacoaches kunnen de pachter en zijn personeeel, alsmede comité-leden en de
havenmeesters u aanspreken op het naleven van de corona-regels. Wij verzoeken u
ook hun aanwijzigingen op te volgen en medewerking te verlenen. De kleedkamers
en toiletten zijn normaliter alleen met een toegangspas toegankelijk. Tijdens het
Kaagweekend zullen deze voor deelnemers opengesteld zijn van 8:00 uur 's morgens
tot 20:00 uur 's avonds.
Kaagsociëteit
Tijdens het Kaagweekend is de horeca in de Kaagsociëteit geopend. Hiervoor geldt
het protocol horeca zoals dat door de officiële instanties is bepaald. Dit betekent dat
reserveren verplicht is en dat u geacht wordt te blijven zitten op de aan u
toegewezen zitplaats. Volg hiervoor de aanwijzingen van de pachter. Tijdens het
zeilweekend zullen er geen walactiviteiten plaatsvinden.
Wedstrijden
Om zoveel mogelijk bewegingen op de wal te voorkomen verzoeken wij u de
bijgevoegde wedstrijdinformatie zoals Wedstrijdbepalingen, banenkaarten en
startschema zelf thuis uit te printen. Mededelingen van het wedstrijdcomité zullen,
naast hetgeen is bepaald in de wedstrijdbepalingen, worden gecommuniceerd door
gebruikmaking van Whatsapp. Klik hier om aan de Whatsappgroep deel te
nemen. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken om zodoende de bewegingen op
de wal te beperken.

Wedstrijdlicentie
Voor uw deelname aan het Kaagweekend dient zowel de stuurman als de bemanning
in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie of opstap/evenementenlicentie. U kunt
deze aanvragen door in te loggen op
mijnwatersportverbond: https://watersportverbond.force.com/leden/s/login/
Prijsuitreiking
Over de prijsuitreiking zal nader worden gecommuniceerd via bovengenoemde
Whatsappgroep.
Ons streven is er een gezellig, maar vooral ook een veilig weekend van te maken!
Wij wensen u een heel fijn zeilweekend.
Met zeilersgroet,
Het Kaagweekend-comité

