Kunngjøring
Kretsmesterskap 2018 - Albin Express
26. mai 2018
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RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
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2.4
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Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i
Kappseilingsreglene 2017-2020 (RR).
NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta vil
gjelde.
Express Klasseklubbens regler vil gjelde.
Regattaens Seilingsbestemmelser (SB) vil gjelde.

Regattaen er åpen for alle båter i Express klassen som oppfyller kravene satt av Express
klasseklubbens klasseregler.
Rormann og samtlige mannskap på deltagende båter må være medlem av en seilforening tilsluttet NSF
og ha tegnet NSF seilerlisens.
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring for båt som deltar i regatta.
Båter som har rett til å delta kan påmeldes via www.stavangerseilforening.no innen 24. mai 2018.

STARTKONTINGENT
Startkontingent er Kr. 400,-
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REGISTRERING
Registrering skjer på Regattakontoret i «Skipperstuen».
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TIDSPROGRAM
5.1
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Registrering: Lørdag 26. mai kl. 08:30 – 09:00
Gjennomføringsplan for seilasene: Lørdag 26. mai, første varselsignal kl. 09:55 – inntil 5 seilaser.
Uavhengig av antall gjennomførte seilaser vil det ikke bli gitt noe varselsignal etter kl. 15:00.

SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelig på www.stavangerseilforening.no senest 25.mai.
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STEVNETS BELIGGENHET
Seilasene er planlagt i Åmøyfjorden, alternativt på Marøyhavet

8

LØPENE
Det seiles pølsebane, 2 runder.
Start og Målgang over samme linje med målgang i retning fra kryssmerke.
Diagram inkluderes i Seilingsbestemmelser.
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PROTESTER OG STRAFFESYSTEM
Regel 44.1 er endret slik at to-tørns straff er erstattet med en-tørns straff.

10 POENGBEREGNING
10.1
10.2
10.3

1 seilas må fullføres for at det skal være et gyldig KM.
Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for KM være dens totale poengsum.
Når 4-5 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for KM være dens totale poengsum minus dens
dårligste poeng.

11 PREMIER
Det deles ut 1, 2 og 3. premie.
1. premie blir Kretsmester i Rogaland Seilkrets for Express.

Rev. 0
16.05.2018

Side 1 av 2

Kunngjøring
Kretsmesterskap 2018 - Albin Express
26. mai 2018
12 ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. (Ref. Regel 4, Avgjørelse om å kappseile).
Den organiserende myndighet vil ikke akseptere ansvar for skade på materiell eller person, eller dødsfall
inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

13 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.
Arrangør vil bruke VHF som støtteverktøy for kommunikasjon på banen.
Deltagende båter kan kommunisere med arrangør via VHF.

14 YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon se www.stavangerseilforening.no eller ta kontakt med:
Expressklassen:
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Øyvind Henriksen
henriksen@hotmail.com
911 04 182
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