Kunngjøring
Østfold Cup 2
Dusa Cup
Optimist og RS Feva
3 Juni 2018
Sarpsborg Seilforening
v/Sarpsborg roklubbs anlegg Tunevannet
1

REGLER

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
1.2 Østfold seilkrets sine regler for Østfold Cup vil gjelde.
1.3 Seilingsbestemmelsene vil bestå av bestemmelsene i RRS Appendiks S, Standard seilingsbestemmelser, og
utfyllende seilingsbestemmelser som vil være på den offisielle oppslagstavlen som befinner seg ved
Sarpsborg Roklubb sitt lokale ved Tunevannet.

2

REKLAME

2.1 Deltakerreklame vil være begrenset i henhold til ISAF og NSF regler.

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1 Regattaen er åpen for alle båter i Optimistklassene og RS Feva klassene.
3.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å gå inn på www.sarpsborg-seilforening.no og melde seg
på via «Dusacup2018» og betale den påkrevde avgiften. Dette må gjøres innen kl. 1000 den 3 juni 2018.

4

AVGIFTER

4.1 Påkrevde avgifter er som følger:
RS Feva
NOK 400.Optimist
NOK 300.-

5

TIDSPROGRAM

5.1
5.2
5.3
5.4

Registrering er Søndag 3. juni 2018 Kl. 0830 til Kl. 1030.
Planlagt Første varsel er Søndag 3. juni 2018 Kl. 1100.
Antall seilaser vil være maksimum 8.
Ikke noe varselsignal bli gitt etter Kl. 1600 på regattadagen.

6

SEILINGSBESTEMMELSER

6.1 Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på www.sarpsborg-seilforening.no fra 1. juni 2018 Kl. 1800.

7

STEVNETS BELIGGENHET

7.1 Regattahavnens beliggenhet er sydspissen av Tunevannet. Sarpsborg Roklubben har sine lokaler der hvor
vei «118» er markert på kartet.
7.2 Baneområdet er i søndre del av Tunevannet, fortrinnsvis syd for nordspissen av Landeparken.

8

LØPENE

8.1 Baneformen vil enten være en trekantbane eller en pølsebane. Dette avgjøres av regattasjefen på
regattadagen. De alternative banene vil bli beskrevet i Seilingsbestemmelsene.

9

SCORING

9.1 To -2- seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie.
9.2 Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens totale seilasscore.

9.3 Når fra 4 til 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens totale score minus dens
dårligste score.
9.4 Når 8 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens totale score minus dens to
dårligste score.

10 SUPPORTBÅTER
10.1 Av sikkerhetshensyn er supportbåter eller trenerbåter ikke tillatt. Arrangørklubb stiller med sikringsbåter
med mannskap for hele arrangementet. Banen er veldig «intim» slik at det vil være fullt mulig å følge med
fra land.
10.2 Dersom det er medisinske behov som tilsier at spesifikke foresatte eller foreldre bør være i båt på vannet
så må dette meldes til arrangør innen torsdag 31. mai.

11 PREMIER
11.1 Det vi bli premiert i henhold til Østfold seilkrets sine regler for Østfold Cup.

12 ANSVARSFRASKRIVELSE
12.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 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.

13 YTTERLIGERE INFORMASJON
13.1 Det vil bli Kiosksalg og Grillmat under arrangementet.
13.2 Lørdagen den 2. Juni 2018 blir det treningsdag på Tunevannet fra Kl. 1000 til Kl. 1600.
13.3 Sarpsborg Seilforening stiller med trener. For ytterligere informasjon vennligst kontakt stevneansvarlige.
Arvid Fagerborg 92032006
Vidar Andreassen 90616350

