RAN Seilforening
inviterer til

NM for Yngling 17-18. september 2016
KUNNGJØRING
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REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016.
Skandinavisk Seilforbunds forskrift (Regel 30.2 og 30.3) vil gjelde.
NSFs og NIFs generell bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å
delta gjelder for stevnet.
NSFs regler for NM 2016 vil gjelde.
Klassereglene for Yngling 2016 vil gjelde.
Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser. Dersom det er konflikt mellom
kunngjøring og regattaens seilingsbestemmelser vil seilingsbestemmelsene ha presedens.
Kappseilingsregel 44.1 er endret. Se punkt 10 i kunngjøringen
Hvis det er konflikt mellom språkene i kappseilingsreglene vil den engelske teksten av
Kappseilingsreglene for 2013-2016 ha fortrinn.
Yngling-NM inngår som ein del av RAN Eintype Regatta. Se regattaens nettsider via
www.ranseil.no
Samme besetning skal seile i alle seilaser, men forandring kan foretas hvis viktige
grunner foreligger. Slik forandring må godkjennes av protestkomiteen på forhånd, og
skal bare godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen
før forandringen.

2. Registrering
2.1
Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fullføre online registrering hos den
organiserende myndighet. Hver deltagende båt/brett skal være forsikret med gyldig
ansvarsforsikring.
2.2
Seilingsbestemmelser, deltagerliste, oversikt over protestkomité og regattastab publiseres
via regattaens nettsider.
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REKLAME
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.
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RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
Regattaen er åpen for alle båter i Yngling klassen som tilfredsstiller klassereglene.
Alle seilere som skal delta i Yngling-NM må løse NSF seilerlisens for å kunne delta (jfr.
NM-reglene paragraf 4.1). Enten personlig engangs lisens eller personlig års lisens, som
må være innbetalt til Norges Seilforbund før mesterskapet starter. Dokumentasjon på
dette skal sendes på epost til kjellmag@gmail.com senest fredag 16. september kl. 1500.
Påmelding skjer på regattaens hjemmeside som du finner via www.ranseil.no
Påmeldingsfrist: onsdag 14. september. Etteranmelding godtas frem til fredag 16.
september klokka 1500, mot et tillegg i påmeldingsavgiften.
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AVGIFTER
Påmeldingsavgiften er kr 600,Etteranmeldingsavgiften er kr 1000,-
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TIDSPROGRAM
Seilasene blir avviklet lørdag 17/9 og søndag 18/9.
Det seiles inntil 6 seilaser lørdag og inntil 4 seilaser søndag.
Planlagt tid for varselsignalet for første seilas hver dag er kl. 10.00.
Det vil ikke bli gitt varselsignal etter kl. 1600 lørdag og kl. 15.00 søndag.
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MÅLING OG TEKNISK KONTROLL
Hver båt skal fremvise en signert egenerklæring og gyldig klassebevis for Yngling, dette
skal sendes på epost til kjellmag@gmail.com innen fredag 16. september kl. 1500.
Egenerklæring finnes på regattaens nettsider.
Båter uten gyldig klassebevis gis ikke anledning til å delta.
Klassereglenes C5 kan kontrolleres av arrangør før første start. Kontroll av måling kan
også gjennomføres under og etter regattaen.
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SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige fra senest onsdag 14. september på regattaens
hjemmesider.
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STEVNETS BELIGGENHET
Regattaen vil bli avviklet på baneområde A. Se tillegg 1 som viser regattahavnens
beliggenhet samt baneområde for både Yngling og andre klasser under RAN Eintype
Regatta.
Regattakontoret er nede i klubbhuset til Ran Seilforening.
Stevnets offisielle oppslagstavle er, foruten regattaens nettsider, på steinamfisiden av
klubbhuset.
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LØPENE
Regattaen vil bli gjennomført på pølsebane med to kryss og to lenselegg.
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STRAFFESYSTEM
Regel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med en-tørnstraff.
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POENGBEREGNING
Systemet for poengberegning vil være lavpoengsystemet
1 seilas må fullføres for at det skal være en gyldig serie.
Det må gjennomføres minst 4 seilaser for at serien skal oppnå NM-status.
(a) Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale
poengsum.
(b) Når fra 5 til 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale
poengsum minus dens dårligste poeng.
(c) Når flere enn 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale
poengsum minus dens to dårligste poeng.
BÅTPLASSER
Båter skal oppbevares på deres tildelte plasser i RAN Seilforening mens de er i havn i
mellom seilasene.
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RESTRIKSJONER PÅ Å TA BÅTER PÅ LAND
Kjølbåter skal ikke tas på land i løpet av regattaen annet enn med, og i samsvar med
betingelsene i, skriftlig forhånds-tillatelse fra regatta-komiteen.
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DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER
Undervannspusteutstyr og plastbassenger eller lignende skal ikke benyttes rundt kjølbåter
mellom klarsignalet for første seilas og slutten av regattaen.
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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.
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PREMIER
Det vil bli foretatt 1/3 premiering av deltagende båter.
Dersom kravene til gyldig NM er oppnådd deles det ut NSFs medaljer i gull, sølv og
bronse til mannskapet i de tre beste båtene.
Dersom kravene til gyldig NM ikke blir oppnådd, vil det bli delt ut Hordaland Seilkrets
KM-medaljer i gull, sølv og bronse til mannskapet i de tre beste båtene som representerer
forening fra Hordaland Seilkrets.
Premieutdeling vil bli foretatt så snart som mulig etter seilasene, og eventuelle protester
er blitt behandlet, søndag 18. september i klubbhuset til Ran Seilforening.
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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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FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
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YTTERLIGERE INFORMASJON
Teknisk arrangør for Yngling-NM er Askøy Seilforening. For ytterligere informasjon om
Yngling-NM kontakt Finn Espeseth på mobil 91848527.
For andre spørsmål om RAN Eintype Regatta: Kjell Magnus Økland 95 04 67 39.
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Sosialt
Lørdag kveld blir det seilerfest i klubbhuset til Ran Seilforening. Se regattaens nettsider
for nærmere informasjon

Velkommen til YNGLING-NM 2016!
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Vedlegg 1 Baneområder under Ran Eintype Regatta/Yngling-NM 2016

Bane 1 - Snipe, 2,4 MR, Oselvar – Baneområde A sør
Bane 2 - NM for Yngling – Baneområde A nord
Bane 3 - Express, Melges, Knarr – Baneområde B
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