Drøbak Jollecup 2017
20. - 21. mai 2017

KUNNGJØRING
Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller som inngår i
OAS Cup 2017. Regattaen er åpen for seilere født til og med 2008. De yngste optimistseilerne, født 2007
og 2008 kan kun delta i regattaen i klasse B eller C. For disse seilerne vil det iht. barneidrettsreglene bli publisert
resultater i enkeltseilaser ved oppslag. Listen vil imidlertid ikke bli sortert og heller ikke publisert på nett.
Drøbaksund Seilforening holder til på Husvikholmen nord for Drøbak, der vi har opplagsplass for joller,
brygge og klubbhus. Regattabanen for de yngste (optimist klasse C) vil være rett utenfor seilhytta i
beskyttet farvann, øvrig bane blir felles for alle andre klasser og bestemmes av vær og vind, se også
vedlagte banealternativer (vedlegg A).
ORGANISERENDE MYNDIGHET:
Drøbaksund Seilforening, Husvikholmen, 1440 Drøbak
E-post: post@dssf.no
Webside: www.dssf.no
1.

REGLER
1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020.
1.2. NSFs bestemmelser for deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde.
1.3. Det kan bli dømming på banen i henhold til Appendiks P.

2. REKLAME
Reklame vil være begrenset i henhold til klassens bestemmelser og ISAF Regulation.
3.

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
3.1. Regattaen er åpen for båter i alle joller som oppfyller klassenes krav for regattadeltakelse og
har gyldig forsikring.
3.2. Deltakere som har rett til å delta kan påmeldes via
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2604 senest innen utgangen av torsdag 18.
mai 2017.
3.3. Etteranmelding kan gjøres ved registrering på regattakontoret frem til kl. 11.00 lørdag 20.
mai 2017, mot et ekstragebyr (kontant eller Vipps).

4.

AVGIFTER
4.1. Deltageravgiften er kr. 450,- for enmannsjoller og brett og kr. 600,- for andre joller. For
optimist klasse C er påmeldingsavgiften kr. 350,-.
4.2. Etteranmelding belastes med et ekstragebyr på kr. 100,- (kontant eller Vipps). Ingen
etteranmeldingsgebyr for optimist klasse C.

5. TIDSPROGRAM
5.1. Registrering skjer på regattakontoret i DSSFs klubbhus på Husvik lørdag 20. mai kl. 09.00 –
11.00.
5.2. Rormannsmøtet: Lørdag 20. mai kl. 11.00.
5.3. Dato for seilasene:
•
Lørdag 20. mai
•
Søndag 21. mai
5.4. Antall seilaser planlagt: Inntil 8 seilaser for alle klasser, maksimalt 5 seilaser per dag.
5.5. Planlagt tid for første varselsignal lørdag og søndag er kl. 12.00. Ingen varselsignal vil bli gitt
etter kl. 16.00 siste dag.
6. SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelig ved registrering på regattakontoret i klubbhuset til DSSF.
7. STEVNETS BELIGGENHET
7.1. Drøbaksund Seilforening, Husvikholmen, 1440 Drøbak.
7.2. Baneområdenes omtrentlige beliggenhet fremgår i vedlegg A ”Baneområder”.
8. LØPENE
8.1. Aktuelle banetyper vil være: Pølsebane, IODA-bane og trapesbane med inner-/ytterloop.
8.2. Det vil i seilingsbestemmelsene inntas særskilte prosedyrer for overseiling av skipsleden til de
baneområder hvor det er aktuelt.
9. STRAFFESYSTEM
9.1. For klasser med genaker/spinnaker er regel 44.1 og 44.2 endret slik at totørnstraff er
erstattet med entørnstraff.
9.2. For brett gjelder Appendiks B.
10. POENGBEREGNING
10.1. Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet. Dette endrer Appendiks B8.
10.2. Én (1) kappseilas må fullføres for at det skal bli en gyldig serie.
10.3. Når tre (3) seilaser eller færre er blitt gjennomført, vil en båts poeng for serien
være dens totale poengsum.
10.4. Når fire til syv (4-7) seilaser er blitt gjennomført, vil en båts poeng for serien være dens
totale poengsum minus dens dårligste poeng.
10.5. Når åtte (8) seilaser er blitt gjennomført, vil en båts poeng for serien være dens totale
poengsum minus dens to dårligste poeng.
11. SUPPORTBÅTER
Foreninger som stiller med flere enn 4 deltagende båter, må stille med minst en sikringsbåt som
skal registreres på regattakontoret og følge de anvisninger sikkerhetssjefen gir.
12. BÅTPLASSER
Båter og brett skal oppbevares på anvist plasser på seilforeningens område. Det samme gjelder for
sikringsbåter, trenerbåter og følgebåter.
13. PREMIER
1/3 premiering i hver klasse i henhold til regler for OAS Jollecup. Lik premiering til alle født i 2007 eller
senere.
14. 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.

15. FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Dokumentasjon kan bli påkrevet
ved registreringen.
16. SYKDOM
Dersom en deltager lider av spesielle sykdommer som arrangørene bør være kjent med, som f.eks.
sykdom som kan avstedkomme bevisstløshet (f.eks. epilepsi og sukkersyke) eller på annen måte
sette deltakeren ut av stand til å klare seg selv, skal dette opplyses om ved registrering. Det er
den enkelte deltakers ansvar å oppgi eventuelle slike opplysninger. Det vil så lang mulig bli tatt
hensyn til slik informasjon, som oppfattes som konfidensiell, ved organiseringen av
sikkerhetsopplegget for arrangementet. Seileren fritas ikke av denne grunn fra ansvaret i reglene 1
og 4.
17. YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt DSSF v/ jolleansvarlig Harald Klæboe tlf. 977 64 866.

Vedlegg A - Baneområder

Vedlegg B – Praktiske opplysninger:
LEVERING AV BÅTER/OPPLAGSPLASSER
Deltakere kan levere båter på Drøbaksund Seilforening fra fredag ettermiddag 19. mai og plassere
de på anviste plasser.
PARKERING AV BILER/TILHENGERE
Det er ikke anledning til å parkere biler og tilhengere inne på seilforeningens område. Det vil være
mulighet for parkering på parkeringsplassene tilhørende Vindfangerbukta Båtforening på
Husvikholmen.
FØLGEBÅTER
Følgebåter kan sjøsettes ved DSSFs område og må legges på anvist plass.
KIOSK
Det vil være åpen kiosk i klubbhuset hvor man kan kjøpe kaffe, mineralvann, vafler, pølser og kaker.
Vi har Vipps.
GARDEROBER
Det finnes toalett, garderober og dusj på DSSFs klubbhus.

