Risør Seilforening
inviterer til

Kretscup
Søndag 12 September 2010.
Pb 43 4951 Risør

1

REGLER
Regattaen vil være underlagt kappseilingsreglene, klassereglene og kretsens regler for
Kretscup.

2

RETT TIL Å DELTA
Regattaen er åpen for alle joller og brett..

3

PÅMELDING / REGISTRERING / REGATTAKONTOR
3.1

Båter som har rett til å delta kan melde seg på ved registrering på Sagjordet.ved
Krana i Risør.

3.2

Dersom en deltaker lider av spesielle sykdommer som arrangøren bør være
kjent med, skal dette opplyses ved registrering. Det er den enkelte deltakers
ansvar å oppgi slike opplysninger.

3.3

Regattakontoret vil etter registreringen flytte til Finnøya Seilsenter, og Finnøya
vil bli brukt som havn i eventuelle pauser mellom seilasene.

4

STARTKONTINGENT
Startkontingenten er kr 100.- for enmannsbåter og kr 200.- for tomannsjoller.
Startkontingenten betales ved registrering.

5

TIDSPROGRAM:
Søndag 12 September
Registrering
Rormannsmøte
Første varselsignal

kl.10.00 – 11.00
kl.11.00
kl.12.00

Det er planlagt inntil 6 seilaser.
6

SEILINGSBESTEMMELSER
Disse vil bli utdelt ved registrering.

7

STEVNETS BELIGGENHET
HAVN OG SJØSETTING:
Utsettingsplass for båtene er ved Sagjordet på Krana. Biler og hengere settes på anvist
parkeringsplass.
BANEOMRÅDE:

Baneområdet vil være på Kranfjorden / Østerfjorden.
LØPENE:
Det vil bli seilt Lo – le ”Pølsebane”
8

POENGBEREGNING
8.1
Når færre enn fire seilaser har blitt fullført vil en båts poeng for serien være
dens totale poengsum.
8.2
Når fire eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være
dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.

9

PREMIERING / PREMIEUTDELING
9.1
Premier til alle startende båter og brett.
9.2
Premieutdeling for denne regattaen og samenlagt Doorway cup vil bli avholdt
på Finnøya Seilsenter så snart som mulig etter siste seilas.

10

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.

ANDRE OPPLYSNINGER SOM IKKE ER DEL AV REGLENE:

KONTAKTPERSON:

Kåre Karlsen tlf. 934 80214.
Mail : kare.karlsen@if.no

Velkommen til Risør

