Milde Båtlag

MB-JOLLEN 2017
HC3
Kunngjøring
Fullversjon av 29. mai 2017

Milde Båtlag inviterer til jolleregatta for
Optimist – Europa – Zoom 8 – Laser – Brett –
Snipe og RS Feva

Lørdag 17. juni – kl. 12.00
Inngår i Hordacup joller 2017.

Arrangør: Milde

Båtlag

Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad. Telefon: 55 99 15 30 (Regattakontor)
E- mail: regatta@mildebatlag.org. Hjemmeside: www.mildebatlag.org

MB-Jollen på nett: https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2640
www.mildebatlag.org/mbjollen-2017.html

KUNNGJØRING
1. Regler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 2020.
Sandinavisk Seilforbunds forskrift vedr. regel 30.2 og 30.3.
Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.
Gjeldende bestemmelser for Hordacup for joller, HSK (www.hordaland-seilkrets.no).
Aktuelle klassevedtekter.
Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori C (World Sailing Adverticing Code).

2. HordaCup 2017 joller
Alle avviklede seilaser i MB-jollen inngår i HordaCup 2017 for joller.

3. Rett til å delta og påmelding
1.

Regattaen er åpen for klasser innen disse båttypene:
Snipe, RS Feva, Laser klasser, Europa, Zoom8, Optimist og Brett.

2.

Påmeldingsfrist er torsdag 15. juni kl. 23.59. Senere påmelding, etter påmeldingsfristens utløp, godtas helt frem til kl. 11.00 lørdag 17. juni.

3.

Påmelding gjøres gjennom SailRace System via denne lenken:

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2640
Åpnes senest onsdag 7. juni. Her vil også all regattainformasjon væte tilgjengelig.
4.

Påmeldingsavgift er:
kr. 100.- for enmannsjoller og brett, men kun kr. 50,- for Optimist C.
kr. 200.- for flermannsjoller.
Betaling av påmeldingsavgift skjer som en integrert del av påmeldingen via SailRace
System.

5.

Regattasjefen kan etter anmodning åpne arrangementet for flere klasser og båttyper.

4. Klasser
4.1

Det seiles i følgende klasser.
- Optimist C
- Optimist B
- Optimist A
- Zoom 8, Kan bli inndelt i yngste og eldste klasse (f.o.m. 11 år – 15 år og 16 - 18 år).
- Europajolle
- Laser
Laser Standard
Laser 4.7
Laser Radial
- Brett
Brett – BIC-U15 og BIC-U17
Brett rekrutt
- Snipe
- RS Feva

4.2

Merking av klasser.
Optimist B seiler med RØDT merkebånd i toppen av spristaken. Merkebånd utleveres
til seilerne ved registrering på regattakontoret.

5. Tidsprogram
5.1

Registrering: Båter som har rett til å delta skal registreres hos den organiserende
myndighet på regattakontoret i Mildenøstet til følgende tider:
Fredag 16. juni, kl. 18.00 - 20.00 eller
Lørdag 17. juni, kl. 08.45 - kl. 11.45.

5.2

Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
HSK Egenerklæring Hordacup 2017 for båt/seiler(e) skal, ved registrering, innleveres i
utfylt og underskrevet stand.

5.3

Rormannsmøte vil bli avholdt kl. 10.30 utenfor Mildenøstet, ved inngangsdør til
trappehus på nøstets østre side (alternativt i salen i 2. etg. i Mildenøstet).

5.4

Antall seilaser: Det seiles maksimum 4 seilaser, hvorav 3 gjøres gjeldende. Ved
mindre enn 4 avviklede seilaser teller alle.

5.5

Tid for første varselsignal i første seilas er kl.12.00 på alle baner.

5.6

Det blir ikke gitt noe varselsignal etter kl.16.00.

6. Seilingsbestemmelser.
Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig senest ved registreringens start fredag den
17. juni. De legges også ut på internett, både på SailRace System og på regattaens
hjemmeside hos Milde Båtlag, så snart som mulig, senest onsdag 14. juni kl. 20.00.

7. Baneområder.
Seilasene vil finne sted på bane i 3 forskjellige baneområder i Fanafjorden og ytre
Fanafjorden.

Bane 1 : Baneområde 1, i Fanafjorden, markert med rød oval.
Klasser: Optimist A, Optimist B, Zoom8, RS Feva, Brett BIC .
Bane 2 : Baneområde 2, i Fanafjorden, markert med blå oval.
Klasser: Optimist C, Brett rekrutt
Bane 3 : Baneområde 3, i ytre Fanafjorden, markert med grønn oval.
Klasser: Snipe, Laser klasser, Europa, Oselvar

8. Løpet.
Det seiles på trekantbane eller pølsebane.

9. Poengberegning
Poengberegning gjøres i henhold til Appendiks A.4 - Lavpoengsystemet.

10. Premiering
10.1

Premieutdeling.
Det vil være 1/3 premiering til både rormann og mannskap i de enkelte klassene
innen Europa, Laser, Zoom8, RS Feva, Snipe og Brett.
For Optimistjolle klassene og Brett rekrutt premieres ifølge HSKs Bestemmelser for
Hordacup for joller (HCup bestemmelsenes pkt. 6. Rangering og premiering).

10.2

Premieutdeling.
Premieutdeling finner sted i Mildenøstet, eller utenfor, lørdag 17. juni så snart som mulig
etter dagens siste seilas og etter at eventuelle protester er behandlet. Se oppslag.

11. Ansvarsfraskrivelse
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å
kappseile. Den organiserende myndighet aksepterer ikke noe ansvar for skade på
materiell eller person eller dødsfall i forbindelse med arrangementet, inntruffet før, under
eller etter regattaen.

12. Ytterligere informasjon
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Regattasjef Kjell Totland, telefon 480 06 962.
E-post : regatta@mildebatlag.org .

Velkommen til Milde, Fanafjorden og

MB-Jollen 2017
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2640
www.mildebatlag.org/mbjollen-2017.html

NB! I tillegg til MB-Jollen arrangerer Milde Båtlag lørdag den 17. juni også Sommerregatta for
Oselvar og Knarr.
Oselvar seiler lørdag på MB-jolle banen i ytre Fanafjorden utenfor Herøy, mens de søndag seiler
på faste merker med start og innkomst ved Mildeskjæret. Knarrene seiler både lørdag og søndag
en seilas i Korsfjorden på fast utlagte merker, med start og innkomst ved Mildeskjæret.
Særlig jollene vil merke at det er mange deltakende båter lørdag. Det kan derfor være lurt å være
ute i god tid for å klargjøre og sjøsette båt før seilasene starter. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn,
både til lands og til vanns.
Sommerregatta

se www.mildebatlag.org/sommerregatta-2017.html

