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MESSINK CUP at sea 2019
NOTICE OF RACE

Messink Yachting, Nautor’s Swan Benelux, PR Sailing en Seaport Sailing
Yachts hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Messink
Cup. Deze cup is een gezellig familie evenement en zal dit jaar gehouden
worden op 25 mei in IJmuiden. Alle vrienden zijn welkom om deel te
nemen, onafhankelijk met wat voor boot.
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1. DOEL
De Messink Cup is een gezellig familie evenement. Er wordt een wedstrijd gevaren waarbij
iedereen net even meer uit de boot kan halen. Het team van Messink geeft tips over trim en
boothandling indien gewenst.
2. VAARGEBIED
Noordzee, net buiten IJmuiden
3. LIGPLAATSEN
er zijn ligplaatsen gereserveerd bij Marina Seaport IJmuiden van vrijdag 24 mei tot zondag 26
mei. Indien gewenst kunt u de boot een week eerder brengen of later ophalen. De haven biedt
een gereduceerd tarief voor deelnemers.
4. PROGRAMMA
Vrijdag 24 mei 2019
Aankomst van de boten in IJmuiden
Zaterdag 25 mei 2019
09.00 uur:
Ontbijt
09.45 uur:
Schippersbriefing
10.30 – 11.00 uur: Vertrek uit de haven
12.00 uur:
Start van de wedstrijd
17.00 uur:
Terug in de haven, steigerborrel
18.30 uur:
Start van de BBQ en live Music
Zondag 26 mei 2019
09.00 uur
Ontbijt
Vertrek naar thuishaven
(programma onder voorbehoud!)
5. CATERING
De hele catering wordt verzorgd. Alle hapjes en drankjes zijn inbegrepen voor het vooraf
opgegeven aantal personen;
Vrijdagavond borrel
zaterdagochtend + zondagochtend ontbijt
Zaterdagmiddag lunchpakketten om mee te nemen aan boord
Zaterdagavond borrel - BBQ / diner
6. BOTEN
De Messink Cup is open voor alle boten die een relatie hebben met Messink Yachting, Nautor’s
Swan Benelux, Seaport Sailing Yachts en PR Sailing. Er zijn 3 klassen:
Messink Cup: open voor alle merken
Swan Benelux Cup: open voor alle Swans
J/Benelux Cup: open voor alle J/Boats
7. DEELNEMEN ZONDER BOOT
Ligt uw boot niet in Nederland of is het niet mogelijk om uw boot naar IJmuiden te krijgen? Ook
zonder boot kunt u deelnemen aan de Messink Cup. U wordt ingedeeld op een deelnemende

MESSINK CUP at sea 2019 Notice of Race

boot.
8. KOSTEN
Inschrijfgeld inclusief catering en drankjes voor 2 personen
Extra personen: Ontbijt – lunchpakket - Diner & drankjes p.p.
Kinderen t/m 14 jaar
Kinderen tot 8 jaar

€ 180,00
€ 50,00
€ 20,00
gratis

Indien het nog onduidelijk is hoeveel personen er meekomen svp het minimale aantal opgeven.
Tot een week van te voren kunt u het aantal, naar boven, wijzigen.
Graag voorafgaand aan de Messink Cup het inschrijfgeld en catering bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer: 66 86 16 687 ovv. Messink Cup + bootnaam of bij aanvang van het event
contant betalen.
9. TOESCHOUWERS
Toeschouwers kunnen (op aanvraag) mee op het startschip.
10. REGELS
a) Er wordt gevaren volgens het officiële wedstrijdreglement. Elke team dient er echter rekening
mee te houden dat het om een vriendschappelijke wedstrijd gaat en dat niet iedereen de ins en
outs van de wedstrijdregels kent.
b) De schipper is verantwoordelijk voor boot en bemanning.
C) protest: Er is geen protest commissie. Elke schipper dient zelf zijn straf te nemen in de vorm
van een rondje draaien als hij/zij geen voorrang verleend heeft. Dit geschied op basis van goed
zeemanschap
d) Messink Yachting heeft het recht de wedstrijd te cancellen of tussendoor af te breken in geval
het weer het niet toelaat te zeilen (bijvoorbeeld te veel of te weinig wind, mist, onweer).
e) De schipper kan zelf besluiten niet te varen ivm het weer.
11. START
De startlijn wordt gevormd het startschip en een boei. Dit zal tijdens de briefing op
zaterdagochtend kenbaar gemaakt worden.
Startprocedure:
5 minuten: geluidsein + Klasse-vlag omhoog
4 minuten: geluidsein + P vlag omhoog
1 minuut: geluidsein + P vlag naar beneden
Start: geluidsein en vlaggen naar beneden
Er is geen officiële procedure voor te vroeg starten. Bij te vroeg starten zal de schipper
aangeroepen worden en dient hij, zonder andere schepen te hinderen, opnieuw over de startlijn
te gaan.
12. RATING
Een meetbrief is niet nodig. De rating wordt bepaald door Team Messink. Hier kan niet over
gediscussieerd worden! De rating wordt vastgesteld aan de hand van de samenstelling van de
bemanning, de uitrusting van de boot en enthousiasme. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk
om te winnen!
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13. BAAN
De baan wordt uitgezet rond bestaande boeien. Dit wordt bekend gemaakt tijdens de briefing op
zaterdagochtend.
14. COMMUNICATIE
Mededelingen zullen kenbaar gemaakt worden via kanaal 72 . Contact voor en tijdens de
wedstrijd: 06-22667436
15. NATIONALE VLAG
De nationale vlag dient tijdens de wedstrijd niet gevoerd te worden
16. PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de BBQ
17. INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via de website www.prsailing.nl/messinkcup
18. ORGANISATIE
PR Sailing
Kennemerboulevard 726
1976 ES IJmuiden
T: +31 (0) 6 22667436
Contact: info@prsailing.nl
Website: www.prsailing.nl/messinkcup
19. DISCLAIMER
Iedereen vaart voor eigen risico mee. Messink Yachting en PR Sailing kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade aan spullen of persoonlijke schade.
PARTNERS VAN DE MESSINK CUP;

