Bergens Seilforening

KM KNARR
2018
25. og 26. august
Kl. 12.00 begge dager.

KUNNGJØRING
Versjon av 17. juli 2018

Bergens Seilforening
har gleden av å innby til

KM KNARR 2018
på Rausefjorden med Korsfjorden som reservebane.

Regattaside hos Sail Race System (SEILmagasinet):

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3094

KUNNGJØRING
1. REGLER
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 - 2020.
1.2 Nordic Sailing Federation’s forskrift til regel 30.
1.3 Hordaland Seilkrets regler for gjennomføring av Kretsmesterskap for
Entypebåter.
1.4 Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.
1.5 Aktuelle klasserregler.
1.6 Regattaen er klassifisert som kategori C (World Sailing Adverticing Code).
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RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

2.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes via Seilmagasinets regattaside.
3
AVGIFTER OG PÅMELDINGSFRIST
3.1 Startkontingent kr 300,- , ved etteranmelding kr. 400,- , betales ved
påmelding, som en integrert del av påmeldingssytemet.
3.2 Ordinær påmeldingsfrist er fredag 24. august kl. 23.00.
Etteranmelding kan gjøres etter utløp av ordinær påmeldingsfrist og frem
t.o.m. lørdag 25. august kl. 09.00.

4
4.1
4.2
4.3
4.4

TIDSPROGRAM
Alle påmeldte båter regnes som registrerte.
Det kan bli gjennomført kontrollmåling ved stikkprøve.
Antall seilaser:
Det planlegges å gjennomføre inntil 7 seilaser.
Planlagt tidspunkt for første varselsignal er kl. 12:00 begge dager.
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SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige senest fra 24. august på
Seilmagasinets regattaside. Legges også ut i BS (svart/hvit utskrift).
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BANEOMRÅDE

6.1

Baneområdet vil være på Raunefjorden med Korsfjorden som
reservebane.

7

LØPENE
Det seiles to runder på pølsebane med innvendig start/mål, som angitt i
banediagrammet nedenfor. Alle merker i løpet holdes om babord.

Vises tallstandard 3
(rød, hvit, blå vimpel) senest ved
varselsignal, seiles tre runder.
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PREMIER
Hordaland Seilkrets medaljer, gull, sølv og bronse, tildeles skipper og
mannskap på de 3 beste båtene.
Bergens Seilforening premier til skipper og mannskap på en tredjedel av
de deltakende båter.
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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.
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YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt regattasjef Kjell Totland
(mob.: 48006962, epost: kjell-tot@hotmail.com).
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REGATTAKONTOR
Regattakontoret i BS’s klubbhus vil være åpent til følgende tider:
Lørdag

25. august

Søndag

26. august

kl. 09.00 - 10.30 og etter dagens seilaser til
1 time etter protestfristens utløp.
kl. 09.00 - 10.30 og etter dagens seilaser til
1 time etter protestfristens utløp.

Regattasjef: Kjell Totland, 480 06 962.

