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REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene,
NIFs regelverk for antidoping gjelder. Ansvarshavende i en båt er ansvarlig for at alle
deltagere ombord har satt seg inn i NIFs antidoping regelverk
(ikke aktuell)
Klassevedtekter for Melges 24
NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett
til å delta gjelder for stevnet.
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SEILINGSBESTEMMELSER
Disse vil være tilgjengelige på manage2sail senest ved registrering.
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KOMMUNIKASJON
Den offisielle oppslagstavlen er plassert ved regattakontoret
[DP] Unntatt i en nødsituasjon skal en båt som kappseiler verken sende lyd eller
datameldinger eller motta lyd eller datakommunikasjon som ikke er tilgjengelige for
alle båter.
([DP]=Discretionary Penalty – Skjønnsmessig straff ilagt av Protestkomiteen som kan
være mildere enn DSQ)
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RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
Regattaen er åpen for alle båter i Melges 24 klassen som er godkjent etter
klasseklubbens vedtekter.
Båter som har rett til å delta må melde seg på her: [lenke manage2sail]
Startkontingenten betales til Risør Seilforening konto nr. 2860.19.00167, eller Vipps
nr. 701469 (Regatta) innen 20.05.2022.
For å være påmeldt til stevnet, må en båt ha fullført alle krav i påmelding og ha betalt
alle avgifter.
Senere påmeldinger vil aksepteres mot et tillegg i startkontingenten med kr 100.-
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AVGIFTER
Startkontingenten er kr 1700.- pr båt.
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5.2

Andre utgifter til eventuelle sosiale arrangementer vil bli gjort kjent når omfanget av
slike blir bestemt.
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MANNSKAPSKRAV (Ikke aktuelt)

7
7.1

REKLAME
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. Se
World Sailing Advertising Code.
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KVALIFISERINGSSERIE OG FINALESERIE (Ikke aktuelt)
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TIDSPROGRAM
Registrering:
Lørdag 21.05
kl 08:00 – 10:30
Måling og inspeksjon:
Dato for seilasene:
Lørdag 21.05 Rormannsmøte
kl 10:30
Lørdag 21.05 Første varselsignal kl 12:00
Søndag 22.05 Første varselsignal kl 11:00
Antall seilaser:
Det er planlagt å avvikle inntil 8 seilaser, og antall hver dag besluttes av
regattakomiteen.
På siste dag vil ikke noe varselsignal bli gitt etter kl 15:00
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UTSYRSINSPEKSJON (ikke aktuelt)

11

KLÆR OG UTSTYR (Ikke aktuelt)
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STEVNETS BELIGGENHET
Baneområdet vil være på Østerfjorden, Bremsundgapet eller Byfjorden i Risør. (Se
kart i Vedlegg 1)
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LØPENE
Det er planlagt å seile på en kryss-lens bane
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STRAFFESYSTEM (Ikke aktuelt)
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SCORING
Lavpoengsystem benyttes i henhold til appendiks A.
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SUPPORTPERSONBÅTER (Ikke aktuelt)
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INNLEIDE ELLER LÅNTE BÅTER (Ikke aktuelt)
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(a) Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens
totale seilasscore.
(b) Når fra 5 til 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens totale
score minus dens dårligste score.
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BÅTPLASSER (Ikke aktuelt)

19

RESTRIKSJONEN PÅ Å TA BÅTER PÅ LAND (Ikke aktuelt)

20

DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER (Ikke aktuelt)
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DATABESKYTTELSE
Risør Seilforening benytter Manage2Sail og lagrer ikke persondata eller dokumenter
noe annet sted.
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ANSVARSFRASKRIVELSE
Regel 3: ‘Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å
kappseile er dens alene.’
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.

22.2
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FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring med en
tilstrekkelig minimums dekning for enhver hendelse eller skade.
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PREMIER
Premier vil bli tildelt som følger:
Det er en tredels premiering av deltagende båter

25

KONTAKTPERSON
Ståle Sjaavaag 945 00 042 eller stale.sjaavaag@gmail.com

ANDRE OPPLYSNINGER SOM IKKE ER EN DEL AV REGLENE
Det blir felles middag for alle seilere på Finnøya lørdag kveld ca kl 19:00.
Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres på grunn av smittesituasjonen, vil eventuell
innbetalt startkontigent bli tilbakebetalt.

Velkommen til Risør
www.risorseilforening.no
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