Kunngjøring for Csf raceweekend shorthanded 2017

Vi har den glede å inviteret til Csf raceweekend, shorthanded 2017, lørdag 26. august. Det er en regatta
for kjølbåter der man seiler med en eller to personer ombord.

Regatta er for både erfarne regattaseilere og for personer som ikke har seilt mye regatta tidligere,
men som er nysgjerrig på regattaseiling. Her trenger du ikke mer en ett mannskap for å stille til
start. Man kan selv velge om man vil melde seg på med, eller uten spinnaker. Regattaen starter ved
Kjeltringholmen i Kristiansand kl. 13 og har målgang samme sted.
DIVERSE INFORMASJON:
Påmelding skjer på sailracesystem: https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2743/
Påmeldingsfrist er fredag 25. august kl. 23.00.

SEILINGSBESTEMMELSER
REGLER:
Regattaen vil være underlagt ISAF's kappseilingsregler, NSF's forskrifter med de skandinaviske
seilforbunds tillegg, samt regler for N-seiling, klasseregler og disse seilingsbestemmelsene. Båter som har
sponsor/reklame må kunne framvisegyldig reklamelisens fra NSF. Regattaen seiles under
sikkerhetskategori 5. Seilasen seiles med maks to personer i båten. Autopilot tillates.

FORSIKRING:
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
BESKJED TIL DELTAKERNE:
Beskjed til deltakerne vil bli kunngjort på vår nettside www.csf.no, på oppslagstavla på klubbhuset og på
skippermøtet.
SKIPPERMØTE:
Skippermøtet holdes i klubbhuset til CSF kl. 11.45. Vi oppfordrer alle båter til å stille en representant på
møtet. Banevalg vil opplyses om på skippermøte.
SIGNALER PÅ LAND:
Signaler på land vil bli gitt ved start/mållinjens over-ettmerker.
Signalflagget "AP", svarstandarden, med lydsignal, betyr "Kappseilasen er utsatt". Varselsignalet vil bli
gitt minst 1 minutt etter at "AP" fires.( med ett skudd)
TIDSPROGRAM FOR REGATTAEN:
Start kl. 13.00
Deltagerliste finnes på Sailracesystem.
LØPET
Alternativ 1:
Start mellom Kjeltringholmen og Kirkebåen. Flekkerøya om barbord. Lille flateskjær skal rundes om
barbord. Det skal holdes syd av alle holmer og synlige skjær som tilhører Flekkerøya. Ytre Hausane
rundes om barbord. Mål Mellom Kjeltringeholmen og Kirkebåen. Ytre Hausane kan bli kuttet som
rundingsmerke, det vil i så fall informeres om på skippermøtet. Dersom Ytre Hausane ikke skal inngå i
løpet skal det seiles øst om Oksø og alle synlige holmer og skjær der også. Løpets lengde er ca. 21
nautiske og 15 nautiske mil uten Ytre Hausane som rundingsmerke.

Alternativ 2:
Start mellom Kjeltringholmen og Kirkebåen. Runde utlagt merke utenfor Hamresanden innerst i
Toppdalsfjorden om barbord. Runde Kastellbåen om barbord, Dversøybåen om barbord, mål mellom
Kjeltringholmen og Kirkebåen. Løpets lengde er ca. 13 nautiske mil.

MAKSIMALTID:
Første båt må være i mål kl. 18 for at regattaen skal være gjeldende. For at deltakere skal få gjeldende
resultat, må båten være i mål senest kl. 20.
PROTESTER:
Protesten skal være regattakomiteen i hende senest 30 min etter at siste båt har passert mål. Protester
skal skrives på protestskjema som fås i klubbhuset.
RESULTAT & HANDIKAPSYSTEM:
Det skal seiles etter handikapsystemet NOR rating.
ANNEN STRAFF:
For tidlig startende båt(er) hvor båten(e) ikke vender tilbake etter angitt signal, i henhold til
kappseilingsreglenes pkt. 29.2 straffes med 2.5 % tillegg til korrigert tid. Avvik mellom opplysninger i NOR
rating målebrev og standard funnet ved kontroll kan gi NOR rating -straff, eventuelt diskvalifikasjon.
PREMIEUTDELING:
Premieutdelingen vil foregå så fort som mulig etter siste båt er kommet i mål og protestiden er gått ut.

