KUNNGJØRING

Bundefjorden Seilforening inviterer til

Norges Cup
for

Optimistjolle
9. september - 10. september 2017
Organiserende myndighet:
Bundefjorden Seilforening, Malmøya, Oslo
www.bundefjorden-seilforening.no
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REGLER

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i
Kappseilingsreglene.

1.2

NSFs og NIFs generell bestemmelser for Norges Cup, barneidrett,
lisens, reklame, doping og rett til å delta vil gjelde for stevnet.

1.3

Det vil bli dømming på vannet ihht. appendiks P som vil gjelde for
alle klasser med følgende endring. Regel P2.3 vil ikke gjelde og regel
P2.2 er endret slik at den vil gjelde for alle straffer etter den første.
Kappseilingsregel 63.7 vil bli endret som følger: Dersom det ikke er
samsvar mellom denne kunngjøringen og seilingsbestemmelsene,
gjelder seilingsbestemmelsene.
Hele endringene vil stå i seilingsbestemmelsene, som også kan endre
andre kappseilingsregler.
1

2

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

3.1

Regattaen er åpen for alle båter i klassene:
Optimist A
Optimist B
Optimist B-rekrutt ( de som fyller 9 og 10 år i 2017)
Klasseinndeling ihht. klasseklubbens bestemmelser.

3.2

Båter som har rett til å delta påmeldes via www.sailracesystem.no
senest mandag den 4. september 2017.

3.3

Sene påmeldinger vil aksepteres under følgende betingelser: Senest
torsdag den 7. september mot et tillegg.
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AVGIFTER
Påkrevde avgifter er som følger:
Kr. 500,- for Optimist A og B
Kr. 400 for Optimist B - rekrutt
Sene påmeldinger belastes kr 200 ekstra
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TIDSPROGRAM

5.1

Registrering skjer i Bundefjorden Seilforenings klubbhus fredag 8.
september kl 18 - 20 og lørdag 9. september kl 8:00 - 9:30.

5.2

Åpning/Rormannsmøte alle klasser kl. 9.30 lørdag

5.3

Dato for seilasene:
9. september, alle klasser: seiling
10. september, alle klasser: seiling

5.4

Antall seilaser:
Optimist A: Inntil 6 seilaser totalt
Optimist B: Inntil 6 seilaser totalt
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5.5

Planlagt tid for varselsignalet for første seilas lørdag 9/9 er kl. 11.30
Planlagt tid for varselsignalet for første seilas søndag 10/9 er kl. 10.30
Det vil ikke bli gitt varselssignal etter kl. 15.30 søndag.
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MÅLING, TEKNISK KONTROLL OG
SIKKERHETSKONTROLL
Hver båt skal fremvise et gyldig båtkort fra Norsk Optimistjolleklubb
ved registrering samt levere utfylt egenerklæring fra Norsk
Optimistjolleklubb.
Seilere med ”særskilt risiko” skal underrette arrangøren om dette ved
registrering.
Kontroll kan foretas ved stikkprøver av utvalgte båter.
Det skal kunne gis dispensasjon i forbindelse med protestbehandling
av krav om gyldig målebrev eller utstyr som ved kontroll ikke ville
oppfylle Klassereglenes målebestemmelser. Dette endrer
Kappseilingsreglenes § 78.
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SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på regattakontoret ved
registrering samt på foreningens hjemmeside senest den 8. september
2017.
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STEVNETS BELIGGENHET
Bundefjorden Seilforening, Sundveien 32, 0198 Oslo
Baneområde vil være Bundefjorden sør av Malmøya, øst og sørøst av
Skjærholmene. Omtrentlig angivelse av baneområde i vedlegg A.
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LØPENE
Det planlegges IODA bane.
Nærmere beskrivelse av løpene som skal seiles vil fremgå av
Seilingsbestemmelsene.
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STRAFFESYSTEM
Ref. kunngjøringens punkt 1.3.
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POENGBEREGNING
3

11.1

2 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie.

11.2 (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for
serien være dens totale poengsum.
(b) Når fra 4 til 6 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien
være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.
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BÅTPLASSER
Båter skal oppbevares på anvist plasser på seilforeningens område.
Det samme gjelder for sikringsbåter, trenerbåter og følgebåter.
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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 i hver klasse i følge klassens NC
regler. Premiering til alle født i 2005 eller senere samt til alle
deltakere i klasse Optimist B og C. Ikke rangering i Optimist C.
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SIKKERHET
Foreninger skal, for hver fjerde seiler, stille med en sikkerhetsbåt med
mannskap på minst to personer og VHF. Sikkerhetsbåtene skal
registreres i sekretariatet før utløp av registreringstiden og vil bli
pålagt oppgaver av regattaledelsen.
En hver seiler som ønsker å delta skal, dersom det foreligger sykdom
eller kjent risiko attestere dette ovenfor arrangøren. Dersom ikke annet
er avtalt, må den det gjelder (evt. sammen med sine foresatte)
presentere et eget opplegg for nødvendig sikkerhet og selv ha ansvaret
for dette. Om nødvendig kan en tillate at en sikringsbåt kan følge en
enkelt seiler inn i baneområdet, men på en slik måte at andre seilere
ikke sjeneres/hindres. Det skal i disse tilfeller ikke forekomme annen
kontakt med seilerne under regattaen enn det som er nødvendig for
sikkerheten.

4

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.
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FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
Lisens inneholder gyldig ansvarsforsikring. Seilere under 13 år som
ikke er lisenspliktig må ha ansvarsforsikring fra forsikringsselskap.
Dokumentasjon påkrevet ved registrering.

18

YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt Bundefjorden
Seilforening ved Bjørn Werner Johansen, telefon 928 25 734.
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Vedlegg A Baneområde

Klubbhus

Baneområde
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Tilleggsinformasjon (ikke del av kunngjøringen)
1. Bilparkering er begrenset på seilforeningens område. Parkering vil bli
anvist.
2. Sjøsetting av følgebåter kan skje fra Bispebryggas Båtforenings slipp,
Grønsundveien 12B, 0198 Oslo. Søndre side før broen til Ormøya
krysses. Bom åpnes ved å betale kr 100 per SMS. Tilhengerparkering
vil bli anvist.
3. Foreninger kan, for hver fjerde seiler, bli pålagt å stille med en
sikkerhetsbåt med mannskap på minst to personer og VHF.
Regattaledelsen vil kontakte aktuelle foreninger. Sikkerhetsbåtene skal
registreres i sekretariatet senest kl. 9.00 lørdag den 9. september og vil
bli pålagt oppgaver av regattaledelsen.
4. Det vil bli kioskdrift under arrangementet.
5. Garderober i klubbhuset vil være tilgjengelige.
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