DUSA CUP
18. JUNI 2017
SARPSBORG SEILFORENING

Kunngjøring

1. Regler
1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i
Kappseilingsreglene (RRS).
1.2. Klasseregler gjelder i henhold til de respektive klasser.
1.3. ØC regler vil gjelde
1.4. Dersom det er konflikt mellom språkene vil den engelske teksten
ha fortrinn.
1.5.Seilingsbestemmelsene vil bestå av bestemmelsene i RRS
Appendiks S, Standard seilingsbestemmelser, og utfyllende
seilingsbestemmelser som vil være slått opp på den offisielle
oppslagstavlen som befinner seg ved rack for Optimistjoller.

2. Reklame
2.1.Deltagerreklame vil være begrenset i henhold til World Sailing
Regulation 20, Advertising Code.
2.2.Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den
organiserende myndighet. Hvis denne regelen brytes gjelder
World Sailing Regulation 20.9.2. [DP]
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3. Rett til å delta, påmelding og startkontingent.
3.1.Regattaen er åpen for klassene Optimist og RS-Feva.
3.2.Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved oppmøte
regattadagen. I kiosken ved brygga. Avgift kr 200,- for Optimist og
kr 300,- for RS-Feva. (pr båt)

4. Tidsprogram
4.1.Registrering 18. juni fra kl. 10:00
4.2.Rormannsmøte 18. juni kl. 11:00
4.3.Det planlegges 5 seilaser i alle klasser
4.4.Planlagt tid for første varselsignalet er 18. juni kl. 11:55
4.5.Det blir ikke gitt noe signal etter kl 17 søndag 18. juni

5. Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll
5.1.Sikkerhetskontroll kan foretas ved at det tas stikkprøver av
utvalgte båter. Kontrollen utføres i henhold til kontrollskjema for
den enkelte klasse.
6. Stevnets beliggenhet.
6.1.Baneområdet blir inne i Løkkevika og/eller i Singlefjorden.
Nærmere informasjon om baner for de forskjellige klasser gis på
rormannsmøte.
7. Løpene
7.1.Det blir trapesiodbane eller pølsebane
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8. Poengberegning
8.1.Poengberegning for den enkelte ØC er i henhold til appendiks A i
kappseilingsreglene
8.2.Når færre en 4 seilaser har blitt fullført vil en båts poeng for
serien være dens totale poengsum.
8.3.Når 4 eller flere seilaser har blitt fullført vil en båts poeng for
serien være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.
9. Premier
9.1.Det premieres minimum 1/3 i alle klasser.
10. Ansvarsfraskrivelse
10.1.
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se
RRS 4, Avgjørelsen 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.
11. Forsikring
11.1.
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig
ansvarsforsikring.
12. Ytterligere informasjon
12.1.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt Regattasjef
Espen Søyland. 91519418
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