INVITASJON NØTTERØY RUNDT 2018

Tønsberg Seilforening
inviterer til

Tur- og familieseilas lørdag 26. mai

Nøtterøy rundt – 2018

INVITASJON NØTTERØY RUNDT 2018

Tønsberg Seilforening ønsker alle seilere hjertelig velkomne til en spennende regatta, sommerhygge
på honnørbrygga i Tønsberg før start og en sosialt samvær på Fjærholmen etter målgang.
Regler: Regattaen vil være underlagt de internasjonale kappseilingsregler, Skandinavisk
Seilforbunds Forskrifter og klassevedtekter dersom disse ikke er motstridende i kappseilingsreglene
eller seilingsbestemmelsene. NSF Seil-lisens er ikke påkrevd. Deltagende båter må være forsikret
med ansvar overfor tredjemann. Regattaen er betegnet som kategori C i.h.t. kappseilingsreglenes
Appendix I. Seilingsbestemmelsene blir utlevert ved påmelding. Premiering i de forskjellige
klassene vil framgå av seilingsbestemmelsene.
Tidsprogram:
•
•
•
•
•

Broåpning kl 10:30
Organisert slep fra Fjærholmen kl 09:50
Påmelding på www.manage2sail.com. Det blir også mulighet for påmelding på brygga fra kl.
11:00
Første varselsignal kl. 11:25
Premieutdelinga ca. kl. 18:45 med sosialt samvær på Fjærholmen.

Scoring:
•
•
•

Entypebåter: resultat beregnet etter seilt tid
Øvrige båter: resultat beregnet på korrigert tid (korrigert tid = faktisk seilt tid multiplisert med
NOR Rating handikap-tall).
Båter som ikke har gyldig NOR Rating vil kunne få dette tildelt av regattasjef ved påmelding.
Disse båtene må seile i klassen Tur uten spinnaker.

Løpet:
Det seiles ut Tønsbergfjorden, gjennom Vrengen, vest eller øst for Årøene, vest for Bjerkøy og
Barneskjær til Fjærholmen med innkomst på ”Stein”. Det blir gruppestarter angitt i
seilingsbestemmelsen.
Klasser:
• Entypebåter
• Tur/hav turklasse uten spinnaker
• Liten klasse tur/hav klasse med full seilføring
• Mellom klasse tur/hav klasse med full seilføring
• Stor klasse tur/hav klasse med full seilføring
Påmelding skjer på www.manage2sail.com. Det blir mulighet for påmelding på brygga (Havariet)
fra kl. 11:00.
Startkontingent er kr. 300 for entypebåter og kr. 400 for tur/hav.
Sosialt: Etter innkomst på Fjærholmen oppfordre vi alle til å benytte uteområdet til hyggelig
samvær. Ta med familie og venner til en hyggelig dag på fjorden og sosialt samvær på Fjærholmen.
Velkommen,
Regattakomiteen v/ regattasjef Eirik Brekke (90690084)
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