KUNNGJØRING
Tønsberg Seilforening ønsker velkommen til
VESTFOLD CUP for JOLLER
på
Fjærholmen, Lørdag 16.- Søndag 17. september 2017

1

REGLER

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i
Kappseilingsreglene.
NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame,
doping og rett til å delta vil gjelde for stevnet.
Klassereglene for de respektive klasser vil gjelde.
Appendix P gjelder, men ikke for Optimist klasse B og C.
Regel 44.1 er endret til 1 tørns straff for 29er klassen.

1.2
1.3
1.4

2

REKLAME
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den
organiserende myndighet.

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1

Regattaen er åpen for alle joller i klassene Optimist, RS Feva, 29er,
Laser og E-jolle.

3.2

Hver deltakende båt skal vise gyldig ansvarsforsikring.

3.3

Hver deltakende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler.
Signert egenerklæring skal leveres ved registrering.

3.4

Påmeldingsfrist onsdag 13. september. Elektronisk påmelding og
betaling via https://www.sailracesystem.no

Etteranmelding kan gjøres på Tønsberg Seilforening sitt regattakontor
kl 09.00- kl 10.00 lørdag 16. september. Vennligst benytt kredittkort
ved påmeldingen.
4
4.1

STARTKONTINGENT
Startkontingent for de ulike klassene er kr 200,- for enmannsjoller og
kr 300 for tomannsjoller. Etteranmeldingsavgift 50,-

5
5.1

TIDSPROGRAM
Registrering:
Lørdag 16. september kl 09:00 – 10:00

5.2

Dato for seilasene:
Seilingen foregår lørdag 16. og søndag 17. september for alle klasser.

5.3
.

Antall planlagte seilaser vil være 3 hver dag

5.4

Skippermøte avholdes på Fjærholmen lørdag kl.10.05.
Planlagt tid for første varselsignal lørdag 16.september er kl. 11:15
Planlagt tid for første varselsignal søndag 17. september er kl. 11.00

5.5

Det vil ikke bli startet noen seilaser etter kl 15:00 på søndag 17.
september.

6

TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL
Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til kontrollskjema for
den enkelte klasse kan bli gjenomført ved stikkprøver av utvalgte
båter.

7

SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene utleveres ved påmelding.

8

STEVNETS BELIGGENHET
Stevnet vil bli gjennomført ved Tønsberg Seilforenings område på
Fjærholmen på Nøtterøy.
Seilasene vil bli avholdt på baneområdet ved Fjærholmen.

9

LØPENE
Seilasene vil bli seilt på en pølsebane eller trapesbane.

10

FØLGEBÅTER

Foreninger med 4 eller flere deltakende båter må stille med minst en
følgebåt med mannskap. Disse registreres på regattakontoret senest

en time før seilasene starter. Alle følgebåter skal være utstyrt med
dødmannsknapp som brukes.
11.

POENGBEREGNING
Appendix A gjelder. Når 4 eller mindre seilaser har blitt fullført, vil
en båts poeng for serien være dens totale poengsum.
Når mellom 5 og 6 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for
serien være dens totale poengsum minus den dårligste.

12

PREMIER
Arrangøren vil premiere hver klasse med 1/3.
Alle seilere under 13 år vil bli premiert.

13

ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Regel 4,
Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke
akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall
inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

