KUNNGJØRING

ATLANTIC INTERNATIONAL 2.4mR CUP / NC 2
26. og 27. mai 2017
1
1.1

Regler
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i gjeldende
Kappseilingsregler, ISAFs gjeldende Klassevedtekter for 2.4mR og
seilingsbestemmelsene for regattaen.

2
2.1
2.2.

Reklame
ISAF Regulation 20 vil gjelde. Regattaen er klassifisert som Kategori C.
Deltakerne kan bli pålagt å føre arrangørreklame.

3
3.1

Rett til å delta
Mesterskapet er åpent for båter som har gyldig målebrev i 2.4mR International
Class, gyldig flyteprøve og gyldig ansvarsforsikring, også overfor tredjemann,
og som seiles av et medlem av en nasjonal klasseklubb for 2.4mR.

4
4.1

Påmelding
Båter som har rett til å delta, kan påmeldes ved å fylle ut det elektroniske
påmeldingsskjemaet på www.aasf.no og betale startkontingenten NOK 500,innen onsdag 24.05.2017.
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5.1

Registrering
Registrering skjer på regattakontoret i Nørvevika Båthavn. Dersom seileren
er omfattet av NSFs lisensordning, skal det fremvises kvittering for betalt
lisens. Det skal videre fremvises gyldig flyteprøve (< 5 år), forsikringsbevis og
eventuell reklamelisens. Dersom målebrevet ikke finnes på Internet eller ikke
er a jour, skal gyldig målebrev forevises.
Regattakomiteen kan beslutte at det skal foretas inspeksjon eller kontrollmåling av enhver båt og dens utstyr under stevnet; hva som skal kontrolleres
eller måles, når og for hvilke båter.

5.2
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6.1
6.2

6.3

7
7.1

7.2
7.3

Regattaformat og tidsprogram
6 - 8 seilaser er planlagt.
Tidsprogram:
Registrering:
Torsdag 25.05.2017 kl. 18.00 - 21.00 og
Fredag 26.05.2017 kl. 08.00 -09.00
Kappseiling:
Fredag 26.05.2017 Første varselsignal kl.10.00
Lørdag 27.05.2017 Første varselsignal kl.10.00
Det vil ikke bli gitt noe varselsignal etter kl.17.00 fredag 26.05.2017
eller etter kl. 16.00 lørdag 27.05.2017
Seilingsbestemmelser
Særskilte forhold ved seilingsbestemmelsene:
a)
«En tørn» straff gjelder for brudd på regler i KSR Del 2.
Dette endrer KSR, regel 44.1
b)
Et startmerke vil ikke bli flyttet senere enn 1 minutt før varselsignalet.
Dette endrer KSR regel 27.2
Endelige seilingsbestemmelser vil være tilgjengelige ved registrering.
Ved eventuell konflikt mellom seilingsbestemmelsene og kunngjøringen
gjelder seilingsbestemmelsene. Dette endrer Regel 63.7
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8.1
8.2

Løpene
Løpsdiagram vil fremgå av seilingsbestemmelsene.
Baneområde vil være på Borgundfjorden. Reservebane vil være på
Valderhaugfjorden eller Åsefjorden, alle på Sjøkart nr 31.
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9.1
9.2

Poengberegning
Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet.
Når færre enn 5 seilaser har blitt gjennomført, vil en båts poeng for serien
være dens totale poengsum. Når fem eller flere seilaser har blitt gjennomført,
vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste
poeng.
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10.1
10.2
10.3

Premiering
For AIC vil evigvandrende vandrepokal bli tildelt vinneren.
Det vil bli 1/3 premiering basert på antall registrerte båter.
Premieutdeling vil skje ved samlingen i Nørvevika båthavn etter at
seilasene og eventuell protestbehandling er avsluttet lørdag 27.05.2017
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Sjøsetting, fortøyningsplass og om lagring under stevnet
11.1 Sjøsetting og opptak av båter vil foregå med kran i Nørvevika båthavn.
Oppstillingsplasser på land og fortøyningsplasser ved flytebrygge vil bli anvist.
11.2 Under stevnet kan båtene lagres flytende eller på land.
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Fraskrivelse av ansvar
12.1 Seilere deltar i regattaen på eget ansvar, se Regel 4; Avgjørelse om å
kappseile. Arrangøren tar intet ansvar for skader på båt eller utstyr, personskade eller død i forbindelse med aktivitetene før under eller etter stevnet.
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Ytterligere informasjon
Klassekaptein 2.4mR ÅS.: Inge Almås, 934 63 401, inge-alm@mimer.no

