TØNSBERG SEILFORENING INVITERER TIL
KLASSEMESTERSKAP FOR PRINCESS, SOLING OG RS-ELITE
Dato:
Organiserende myndighet:
Adresse:
Telefon:
E-post:

25.-26. august 2018
Tønsberg Seilforening
Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund
33 38 42 10
tonsberg.sf@online.no

KUNNGJØRING
1

REGLER

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

1.2

Standard Seilingsbestemmelser gjelder slik de er definert i Kappseilingsreglene

1.3

Seilingsbestemmelsene vil bestå av bestemmelsene i RRS appendiks S, Standard
seilingsbestemmelser, og utfyllende SI som vil være oppslått ved den offisielle tavle på
veggen til regattakontoret. Banediagrammene i SI vil bli endret i utfyllende SI

1.4

NSF og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta
gjelder for stevnet

2

REKLAME

2.1

Båter eller seilere som viser egen reklame skal dokumentere reklamelisens for 2018. Norske
båter og utøvere skal ha løst lisens etter gjeldende regler. Utenlandske båter og utøvere skal
dokumentere tilsvarende rettighet fra sin tilsvarende nasjonale myndighet. Arrangøren er
pålagt å rapportere manglende lisens til NSF.

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1

Alle båter i Princess-, Soling- og RS Elite klassen har rett til å delta.

3.2

Det kreves minimum 5 båter i klassen for å avvikle regattaen for klassen.

3.3

Båter som har rett til å delta kan melde seg på via www.manage2sail.com innen 20. august
2018.

3.4

Komplett mannskapsliste og egenerklæring skal leveres regattakontoret senest ved
registrering.

3.5

Samme besetning skal seile i alle seilaser. Forandringer kan foretas hvis viktige grunner
foreligger. Slike forandringer må på forhånd godkjennes via søknad til protestkomiteen og skal
bare godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen før
forandringen.
Fullstendig liste over båtens besetning skal leveres til regattakontoret ved registrering. Båter
som unnlater å gjøre dette vil ikke bli registrert og får dermed ikke delta.
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3.6

Deltagende båt skal være på vannet under hele regattaen og kan ikke løftes ut av vannet
mellom seilasene. Dispensasjon kan kun gis av protestkomiteen, etter søknad, og skal bare
gis ved vektige grunner som eks. utbedring av skader. Arrangøren kan kreve å være tilstede
for å inspisere båten på land.

3.7

Deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Den organiserende
myndighet kan kreve kopi av gyldig forsikringsavtale ved registrering. Egenerklæring må
leveres, se pkt 6.2.

3.8

Alle deltagere må fremvise gyldig seil-lisens ved registrering.

4

KONTINGENTER
Startkontingent ved påmelding innen 20. august: NOK 1500,-.
Inkludert i denne kontingenten er et havnemåltid for 3 personer som serveres etter avslutning
av seilasene på lørdag
Etteranmelding godtas mot ekstra gebyr: NOK 300,-.

5

TIDSPROGRAM

5.1

Registrering på regattakontoret foregår
lørdag 25. august fra 08:00 til 10:00

5.2

Program for kappseilasene
lørdag 25. august
søndag 26. august

kl. 09:30
kl. 11:00
kl. 11:00

Åpning og skippermøte
Første varsel
Første varsel

Det seiles inntil 6 seilaser pr dag, max 12 seilaser totalt.
Ingen varselsignal etter kl. 15:00 på søndag.
5.3

Premieutdeling foretas umiddelbart etter at evt. protester er behandlet og resultatlisten er
gyldig for seilasene

6

MÅLING OG KONTROLL
Skipper/eier må ved registrening undertegne en egenerklæring som bekrefter at båten er i
samsvar med klassereglene/målebrev.

7

SEILINGSBESTEMMELSER

7.1

Utfyllende Seilingsbestemmelser utleveres ved registrering.
Ved uoverensstemmelse mellom kunngjøring og utfyllende seilingsbestemmelser gjelder
utfyllende seilingsbestemmelsene.

8

BANER OG BANEOMRÅDER

8.1

Banen legges i område øst for Fjærholmen Sjøkart nr 2.
Alle deltagende klasser seiles på såkalte pølsebane
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9

STRAFFESYSTEM

9.1

Regel 44.1 er endret slik at to-tørnstraff er erstattet med en-tørnstraff.

10

POENGSYSTEM

10.1 Lavpoengsystemet i Appendix A benyttes

(a) 4 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig regattaserie. Når 4 seilaser er fullført, vil
en båts poeng være dens totale poengsum.
(b) Når flere enn 4 og færre en 8 seilaser er fullført, vil båtens poeng være dens totale poengsum
minus dens dårligste poeng.
(c) Når 8 seilaser eller flere er fullført vil båtens poeng være dens totale poengsum minus de to
dårligste poengene.

11

PREMIERING

11.1

1/4 av båtene i hver klasse premieres. Det deles ut premie til hele mannskapet kun for 1.
premie.

12

ANSVARSFRASKRIVELSE

12.1

Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Se regel 4 i Kappseilingsreglene, avgjørelse om å
kappseile. Den organiserende myndighet har ikke ansvar for skade på materiell eller person
eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

ØVRIGE OPPLYSNINGER
Kontaktpersoner
Besøk vår web side
Regattasjef:
Leder protestkomiteen:
Leder Tønsberg Seilforening:
Driftsleder:

www.tonsbergseilforening.no
Eirik Brekke, mobil: 906 90084
Hilde Johanne Syrrist, mobil: 916 24 178
Giert Spæren, mobil: 913 31 987
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