KUNNGJØRING
Norgescup

for
Optimist og E-Jolle

i Ålesund

7.- 8. mai 2016

1 REGLER
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
1.2 NSFs generelle og spesielle regler for Norgescup vil gjelde.
1.3 NSFs lisensregler og NSFs bestemmelser for deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde.
1.4 Klasseklubbenes bestemmelser for Norgescup og Ranking vil gjelde.
1.5 Det vil bli dømming på banen i henhold til Appendiks P for alle klasser. Appendiks P2.3 gjelder
ikke. Appendiks P2.2 vil være endret slik at den gjelder for alle straffer etter den første.
2 REKLAME
2.1 Reklame tillates i henhold til ISAF Regulation 20 og NSFs reklameregler.
2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.
3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
3.1 Regattaen er åpen for klassene Optimist A og B samt E-jolle.
I tillegg vil det bli arrangert en treningsregatta med egne trenere for Optimist C. Denne
treningsregattaen er ikke en del av Norges Cup.
3.2 Hver deltagende båt skal vise gyldig ansvarsforsikring samt båtkort / målebrev i henhold til
klassereglene.
3.3 Hver seiler skal fremvise seilerlisens.
3.4 Hver deltagende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler. Signert egenerklæring skal leveres
ved registrering.
3.5 Båter som har rett til å delta, kan påmeldes og skal betale påmeldingsavgiften til www.aasf.no
innen 30. april 2016
4 STARTKONTINGENT
4.1 Startkontingent for alle klasser er kr. 500
4.2 Påmelding etter påmeldingsfristens utløp aksepteres mot en ekstra avgift på kr 300,-.
5. REGISTRERING
5.1 Registrering skjer på regattakontoret i klubbhuset i Nørvevika båthavn.
5.2 Dersom betaling er foretatt etter påmeldingsfristens utløp må kvittering på betaling kunne
forevises.
5.3 Deltakere som benytter reklame på båt eller utstyr, må fremvise gyldig reklamelisens i henhold
til NSFs reklameregler.
5.4 Seilere med ”særskilt risiko” skal underrette arrangøren om dette.
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6 TIDSPROGRAM
6.1

Fredag 6. mai fra 18.00 til 21.00 - registrering
Lørdag 7. mai fra 08.30 til 10.00 - registrering
Lørdag 7. mai 9.30 - Åpning / Rormannsmøte
Umiddelbart deretter: Møte for sikkerhetsbåter

6.2 Dato for seilasene: Det vil bli seiling for alle klasser lørdag 7. mai og søndag 8. mai 2016.
6.3 Antall seilaser planlagt: 6 seilaser er planlagt for alle klasser.
6.4 Planlagt tidspunkt for varselsignal
Planlagt tidspunkt for varselsignal for første seilas lørdag 7. og søndag 8. mai er kl. 11.00. Ingen
varselsignal vil bli gitt etter kl. 15.00 siste dag.
7 TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL
Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til egenerklæringsskjema for den enkelte klasse kan
bli foretatt ved stikkprøver av utvalgte båter.
8 SEILINGSBESTEMMELSER
8.1 Seilingsbestemmelsene vil bli publisert på www.aasf.no etter påmeldingsfristens utløp og vil bli
utdelt ved registreringen.
8.2 Dersom det er uoverensstemmelser mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, gjelder
seilingsbestemmelsene.
9 STEVNETS BELIGGENHET
9.1 Regattahavnen befinner seg i Nørvevika båthavn på nordsiden av Borgundfjorden, sjøkart nr. 31.
9.2 Løpene vil foregå på Borgundfjorden, sjøkart nr. 31, med Valderhaugfjorden, også sjøkart nr.
31, som reservebane.
10 LØPENE
Løpene som skal seiles vil være beskrevet i seilingsbestemmelsene.
11 STRAFFESYSTEM
11.1 For begge klasser er regel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff.
11.2 Arbitration (forenklet protesthøring) vil kunne bli benyttet i tillegg til ordinær dømming.
Nærmere bestemmelser om Arbitration vil fremgå av seilingsbestemmelsene
12 POENGBEREGNING
12.1

(a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens
totale poengsum.
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(b) Når 4 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens
totale poengsum minus dens dårligste poeng.
13 SIKKERHETSBESTEMMELSER
13.1 Sikringsbåter skal merkes med flagg som utleveres i sekretariatet.
13.2 Foreninger med 5 eller flere deltagende båter plikter å stille med en sikringsbåt pr. femte
deltagende båt. Sikringsbåter skal ha medbrakt VHF. Vi ber om at foreninger som stiller med
sikringsbåt melder inn kontaktdata på fører av sikringsbåt senest 2. mai på e-post til rem@cowi.no
13.3 Alle seilere oppfordres til å bruke tørrdrakt eller våtdrakt.
13.4 Trener / lagleders navn og mobilnummer skal påføres egenmelding ved registrering.
14 BÅTPLASSER
Båter og RIB-er skal oppbevares på deres tildelte plasser på seilforeningens bryggeanlegg.
15 PREMIER
Det vil være 1/3 premiering i hver klasse i henhold til regler for Norgescup. Alle seilere født 2004
eller senere premieres.
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.
17 FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
18 LISENS
Hver deltaker skal ha gyldig seilerlisens i henhold til NSFs lisensregler.
19 YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt på e-post til rem@cowi.no
KONTAKTPERSONER
Rolf Marstein, Arrangementsansvarlig, rem@cowi.no
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