Nesodden Seilforening Klubbmesterskap 2019
Lørdag 22. juni
Arrangør/organiserende myndighet:
Nesodden Seilforening, PB 30, 1450 Nesoddtangen
http://www.nesoddenseilforening.no

SEILINGSBESTEMMELSER
1.  REGLER
1.1. Regattaen vil være underlagt “reglene”, slik de er definert i Kappseilingsreglene
for 2017 - 2020.
1.2. Regattaen er betegnet som kategori C for alle klasser, iht. ISAF Regulation 20,
Advertising Code. Deltagere som viser reklame skal kunne fremvise
reklamelisens ved anmodning fra arrangør.
1.3. Ved uoverensstemmelser mellom Seilingsbestemmelsene og Kunngjøringen
gjelder Seilingsbestemmelsene.
2. R
 EGISTRERING
2.1. Påmelding skjer på SailraceSystem
2.2. Påmeldingskontingent kr 200,-.
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3256
2.3. Seilingsbestemmelser publiseres på Sailracesystem eller utleveres senest på
skippermøtet.
2.4. Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Den
organiserende myndighet kan kreve dette skriftlig dokumentert med kopi av gyldig
forsikringsavtale.
2.5. Hver båt skal kunne fremvise et gyldig NOR Rating målebrev for 2019.
Har man ikke dette, vil NOR Rating tallet bli bestemt av regattakomiteen.
3. B
 ESKJEDER TIL DELTAGERNE
3.1. Beskjeder til deltagerne vil bli gitt på skippermøtet før start. I tillegg kan
informasjon bli gitt på VHF kanal 72.
4. E
 NDRING I SEILINGSBESTEMMELSENE
4.1. Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene
vil bli kunngjort på skippermøtet kl. 13:00
5. S
 IGNALER PÅ LAND

5.1. Signaler på land vil bli gitt på flaggstang fra Startodden på Persteila
5.2. Flagg AP med to lydsignaler (ett når det fires) betyr "kappseilasen er utsatt"
Første varselsignalet vil bli gitt tidligst 15 minutter etter at AP fires.

6. T
 IDSPROGRAM FOR SEILASENE
Det planlegges to tellende seilaser.
Skippermøte ved Sjøboden Steilene: Kl 13-:00
Varselsignal første seilas: 13:45
Prosedyre for 2. seilas avtales på skippermøtet
Det vil ikke bli startet seilaser etter kl 17:00.
Premieutdeling skjer på st Hansfeiring /årsfest som starter direkte etter 2. seilas på
Steilene, lørdag kveld (NB egen påmelding)

7. F
 RAMMØTE OG START:
Skippermøte ved Sjøbpden
Persteilene
Varselsignal:

kl. 13.00

1.Start:

kl. 13.50

kl. 13.45

8. L
 ØPET

8.1. Løpet besluttes på skippermøtet. Her vil det være tilgjengelig kart med angivelse
av de merker vi benytter.

9. N
 ORRATING TALL
9.1. Dersom man skal seiler med konfigurasjoner som endrer NOR rating tallet, må
dette opplyses på skippermøtet.
10. S
 TARTEN
10.1. Kappseilasene startes ved å bruke regel 26.
5 min Varselsignal – klasseflagg opp.
4 min Klarsignal – ”Blue Peter” Flagg P opp.
1.min Flagg P ned.
Start klasseflagg ned.
Signalflagg O vil bli brukt som klasseflagg (gult og rødt).
11. MÅL
11.1. Mållinjen vil være mellom stang med orange flagg på bølgebryter utenfor molo
ved Steilene båthavn og stang med rød/hvit merking på Storsteilene.

12. M
 AKSIMAL TID

12.1. Maksimaltiden avtales på skippermøtet. Båter som ikke går i mål innen den
angitte tid, noteres som "DNF" (Fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A4.
13. P
 ROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE
13.1. Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres der innen
protestfristen som er 30 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas.
Samme protestfrist gjelder alle protester fra regattakomiteen og protestkomiteen
og søknader om godtgjørelser. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2.
13.2. Melding om protester vil bli gitt på debrifingen etter seilasen. Høringene vil
foregå umiddelbart etter debrifingen
13.3. Protesterende båt er ansvarlig for å underrette påprotesterende båt
13.4. Ved protest skal regattasjef etablere protestkomite med formann og 2
medlemmer. Det er ikke anledning til å anke protestkomiteens avgjørelse.

14. P
 OENGBEREGNING
14.1. Det er 2 kappseilaser planlagt. Begge seilaser er tellende. Det benyttes
lavpoengsystemet i kappseilingsreglenes Appendix A.
15.  PREMIERING
1/3 premiering.

16.  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.

