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KUNNGJØRING
MOSS SEILFORENING
ØNSKER VELKOMMEN TIL
ØSTFOLD CUP NR 1
Optimistjolle, RS feva, Laser og 29èr
i Moss
1.mai. 2018
1

REGLER

1.1
1.2
1.3
1.4

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
Klassebestemmelsene for hver enkelt av de deltagende klasser vil gjelde.
ØC regler vil gjelde
Dersom det er konflikt mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, så gjelder
seilingsbestemmelsene.
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REKLAME
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3
3.1
3.2

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
Regattaen er åpen for alle båter i klassene Optimist , RS Feva, Laser og 29èr
Båter som har rett til å delta kan melde seg på Manage2Sail systemet. Påmelding blir lagt ut torsdag
26.4.18.
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STARTKONTIGENT
Startkontigent for de ulike klassene er som følger:

4.1

Båttype

Startkontigent kr

Optimistjolle

200,-

Laser

200,-

RS feva

300,-

29èr

300,-

Startkontingent betales ved påmelding på Manage2Sail systemet.
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TIDSPROGRAM
Registrering:
Tirsdag 1. mai. Fra kl 10:00 – 10:30
Dato for seilasene:
Seilasene foregår tirsdag 1. mai. For alle klasser.
Det planlegges 5 seilaser i alle klasser
Tiden for varselsignalet for første seilas er tidligst kl 12:00.
Det vil ikke bli gitt noe signal etter kl 17:00 tirsdag 1. Mai.
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TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL
Sikkerhetskontroll kan foretas ved at det tas stikkprøver av utvalgte båter. Kontrollen utføres i henhold til kontrollskjema for den enkelt klasse.
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SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene blir delt ut ved registrering.
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STEVNETS BELIGGENHET
Det legges bane på Værlebukta syd for Moss.
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LØPENE
Løpene som skal seiles vil være som følger:
Båttype

Banetype

Optimistjolle

Pølsebane

Laser

Pølsebane

RS feva

Pølsebane

29èr

Pølsebane
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10.1
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POENGBEREGNING
Poengberegning for den enkelte ØC er i henhold til Appendiks A i kappseilingsreglene.
(a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale
poengsum.
(b)
Når 4 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serie være dens totale
poengsum minus dens dårligste poeng.
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PREMIER
Premier vil bli tildelt som følger:
Alle seilere født i 2007 og senere får deltagerpremie. I optimist klasse B og C blir det premier til alle. I
de øvrige klasser blir det 1/3 premiering etter plassering på totallisten i hver av de definerte klassene.
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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.
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YTTERLIGERE INFORMASJON
Foreninger med 4 eller flere deltagende båter plikter å stille med en sikringsbåt. Sikringsbåter skal
føre tildelt flagg og ha medbrakt VHF.
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