HSK TRIM-FINALE 2017

Hordaland Seilkrets og
Milde Båtlag
arrangerer:

HSK Trimfinale 2017
Organiserende myndighet:

Milde Båtlag
Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad
Org.nr:
985 399 875
Kontonr.:
3411.18.03007
E-post:
regatta@mildebatlag.org
Hjemmeside: http://www.mildebatlag.org/
Regattaside:
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2887

KUNNGJØRING
1

REGLER

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020.

1.2

NOR-Rating regler 2017 gjelder.

1.3

For regattaen gjelder kunngjøring og seilingsbestemmelser. Hvis det er konflikt mellom
kunngjøring og seilingsbestemmelser vil seilingsbestemmelsene ha presedens.

1.4

Reklame: World Sailing Regulation 20, APPENDIX 1 – ADVERTISING CODE.

1.5

Ansvarshavende person ombord (skipper) skal være medlem av og seile for seilforening
tilsluttet HSK.

HSK Trim-Finale 2017

Milde Båtlag

Kunngjøring

1

HSK TRIM-FINALE 2017
2

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

2.1

Regattaen er åpen for tur og havseilere som i følgende trimseilaser, Hjeltefjordtrimmen,
Korsfjordtrimmen og Byfjordtrimmen, i 2017 har oppnådd 1., 2. eller 3. plass i klassene
NOR Rating t.o.m 0.940,
NOR Rating 0.941 – 0.999 og
NOR Rating f.o.m. 1.000.

2.2
2.3

HSK kan også invitere båter som gjennom sesongen har gjort det godt i regatta i de
områder der det ikke finnes organiserte «trimmer».
En liste over kvalifiserte båter, samt inviterte båter, vil finnes under overskriften «for
deltagerne» på regattaens hjemmeside på SailRaceSystem (se pkt. 2.5 Påmelding).

2.4

For at regattaen skal være gyldig som TF-finale i en klasse, må minst 3 båter være påmeldt.
Organiserende myndighet kan slå sammen 2, men ikke alle 3 klasser, for å oppnå
minimumsantallet.

2.5

Påmelding:
Påmelding gjøres via regattaens hjemmeside hos SailRaceSystem:
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2887 .
Betaling av startkontingent er en integrert del av påmeldingssytemet, så ha klart ditt VISA
eller annet bankkort for betaling via BankID.

3

AVGIFTER

3.1

Påmeldingsavgift per båt er kr. 200 .

3.2

Etteranmeldingsavgift er kr. 250 .

4

PÅMELDINGFRIST

4.1

Påmeldingsfrist er torsdag 28. september 2017, kl. 23.59.

4.2

Etteranmeldingsfrist er fredag 29. september 2017, kl. 18.00.

5

TIDSPROGRAM
Varselsignal for 1. start er lørdag 30. september, kl. 10.55.

6

SEILINGSBESTEMMELSER OG STARTLISTER

6.1

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på regattaens hjemmeside på SailRaceSystem
senest torsdag 28. september, kl. 17.00.

6.2

Papirkopi av regattadokumenter vil være tilgjengelig på Milde Båtlags regattakontor i
Mildenøstet fredag 29. sept. kl. 18.00 - 20.00 og lørdag 30. sep. kl. 09.00 - 10.00.

6.3

Startliste, med oversikt over klasser, klasseflagg, startgrupper og startrekkefølge, vil være
tilgjengelig på regattaens hjemmeside på SailRaceSystem senest fredag 29. sep., kl. 18.30.
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STEVNETS BELIGGENHET
Det seiles en seilas på faste merker i ytre Fanafjorden / Korsfjorden / Lysefjorden, med
start og målgang i området utenfor Herøyodden i ytre Fanafjorden.
Base for arrangementet er Mildenøstet inderst i Mildevågen.

8

KORRIGERT TID
I NOR Rating klasser beregnes korrigert tid etter metoden "Tid på tid".

9

PROTESTBEHANDLING
Eventuelle protester blir behandlet på Milde tirsdag 3. oktober 2017, kl. 19:00 i
Mildenøstet.

10

BÅTPLASSER
Milde Båtlags havneanlegg har dessverre ikke kapasitet til å ta imot deltagende båter.
«Storekaien» ute i Mildevågen har fått dieselpumpe, så der kan man heller ikke ligge
særlig lenge uten å sperre adkomsten for båter som skal fylle diesel.
Det henvises til kaianlegget ved Hjellestad, eller til havnen i BS, for «gjesteplass» fra
fredag til lørdag.

11

RADIOKOMMUNIKASJON
Unntatt i en nødsituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger mens den kappseiler
eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen
gjelder også mobiltelefoner.

12

PREMIER

12.1

MB rormannspremier for 1/3 premiering av de deltakende båter i hver klasse.

12.2

Vinnerbåten i hver klasse mottar mannskapspremier fra HSK. (Ble benyttet i 2015, men
ikke bekreftet fra HSK ennå).

12.3

HSK setter opp vandrepokal til beste forening i trimfinalen. Beste forening beregnes ut fra
en poengsammenstilling av de best plasserte båter i alle klasser.

13

PREMIEUTDELING
Premieutdeling foretas senere ved et av HSK sine seilerkro-arrangement til høsten.
Nærmere informasjon vil bli gitt senere.

14

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 i forbindelse med arrangementet, inntruffet før, under
eller etter regattaen.
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FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

16

YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt regattasjef Kjell Totland, MB, på mobil
48006962.
Dersom problemer oppstår under påmelding via SailRaceSystem, bl.a. med angivelse av
mannskaper ombord, vær da vennlig å sende melding til arrangementets epost adresse:
regatta@mildebatlag.org .

17

REGATTAKONTOR
Regattakontoret, i 2. etg. i Mildenøstet, er åpent til følgende tider:
Fredag 29. sept. kl. 18.00 – 20.00.
Lørdag 30. sept. kl. 09.00 – 10.00.
Etter seilasen er regattakontoret åpent til en time etter protestfristens utløp.
Tlf.: 55991530 (kun i åpningstiden)
NB!

Mobil. Regattasjef:

480 06 962

Kun henvendelser vedrørende personskade, båter som har brutt seilasen eller er
savnet, eller andre forhold som direkte har med seilernes og båtenes sikkerhet å
gjøre.

Regattaledelsen svarer ikke på henvendelser vedr. resultater. Slike opplysninger, samt
informasjon om protester, finnes på regattaens offisielle oppslagstavle på Mildenøstet,
foruten at de publiseres på internett på regattasiden hos SailRaceSystem.
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