KUNNGJØRING
NC 7
For
ZOOM 8 – RS FEVA - EUROPA JOLLER – LASER – 29èr –RS-X & BIC

7– 8. september 2013
Påmeldingsfrist 1/9 kl 23:59
1. REGLER
1.1 Kappseilasen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i
kappseilingsreglene 2013-2016.
1.2 Norges Seilforbund (NSF) GENERELLE OG SPESIELLE regler for
Norgescup og
1.3 Klasseklubbenes spesielle bestemmelser for Norgescup og Ranking vil gjelde.
2. REKLAME
Reklame tillates i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF’s reklameregler.
Arrangementet er klassifisert i kategori C.
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende
myndighet i henhold til ISAF regulations.
3. RETT TIL Å DELTA
Båter som oppfyller klassens krav for regattadeltakelse og har gyldig forsikring og
gyldig NSF lisens.
.
4. GEBYRER
Startkontingent er kr. 500 for enmannsjoller/brett og kr. 650 for tomannsjoller
5. PÅMELDING
Påmelding og betaling skjer via nettet på siden Horten Seilforening (deltaker.no)
innen 1/9-2013 kl. 23:59. Ved for sen påmelding/betaling påløper kr. 100,- i tillegg
til startkontingenten.

6. REGISTRERING
Registrering skjer på regattakontoret i klubbhuset. Ved registrering forevises
egenerklæring, Båtkort, samt gyldig forsikringsbevis. Dersom betaling er foretatt
etter påmeldingsfristens utløp må kvittering på betaling kunne forevises.
Deltakere som benytter reklame på båt eller utstyr må fremvise gyldig
reklamelisens i henhold til NSF’s reklameregler. Seilere med ”særskilt risiko”
skal underrette arrangøren om dette.
7. TIDSPROGRAM
Fredag 6/9 kl. 18:00 - 20.00
Registrering i klubbhuset
Lørdag 7/9 kl. 08.00 - 10.00
Registrering i klubbhuset
Kl. 10.00
Velkomst
kl. 11.00
1. varselsignal.
Søndag 8/9 kl. 11.00
1. varselsignal.
Ingen varselsignal vil bli gitt etter kl. 15.00 siste dag.
8. SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på www.hortenseilforening.no etter
påmeldingsfristens utløp og vil bli utdelt ved registreringen.
Seilingsbestemmelsene utdelt ved registrering vil være de gjeldende. Hvis det er
uoverensstemmelse mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene vil
seilingsbestemmelsene gjelde.
9. POENGBEREGNING
Poengberegning vil være i henhold til Appendiks A- poengberegning A4.1
Lavpoengsystem.
Når 3 eller færre seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale
poengsum.
Når 4 til 7 seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale
poengsum minus dens dårligste poeng som kan strykes.
Når 8 eller flere seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale
poengsum minus dens 2 dårligste poeng som kan strykes.
10. PREMIER
Det vil bli foretatt 1/3 premiering.
11. ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 i
kappseilingsreglene: Avgjørelse om å kapp seile. 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.

Følgende praktiske opplysninger er ikke en del av
kunngjøringen:
SIKKERHETS- og TRENERBÅTER
Foreninger med 4 eller flere deltakere skal stille med sikkerhets-båt med
mannskap.
Sikkerhets- og trenerbåter skal registreres i sekretariatet før utløpet av
registreringstiden og sikkerhets båter vil bli pålagt oppgaver av regattaledelsen.
Navn og mobil nr. til fører av sikkerhets- og trenerbåt må sendes på epost til
sikkerhets-ansvarlig Thor Erik Karlsen innen onsdag 4.september:
thor.erik.karlsen@gmail.com
BESPISNING
Det gjøres oppmerksom på at det vil være mulig å få kjøpt enkel varmrett og
kioskvarer under hele arrangementet

