OPTIMIST
Coming Stars
11. - 13. august 2017
Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening

KUNNGJØRING (NoR)
Versjon 1.0

Notasjonen ‘[DP]’ i en regel i NoR betyr at straffen for et brudd på den regelen kan, etter protestkomiteens skjønn, bli mindre enn diskvalifikasjon.
1

REGLER

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1.2

NSF og NIF generelle bestemmelser for barneidrett, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet.

2

REKLAME

2.1

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]

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1

Regattaen er åpen for norske og utenlandske Optimistjolleseilere
født i 2005, 2006, 2007 og 2008. Seilere født i 2007 og 2008 seiler i
klassen Coming Stars Junior. Seilere født i 2005 og 2006 seiler i
klassen Coming Stars Senior. Arrangøren kan velge å kjøre begge
klassene i samme start eller hver for seg.
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3.2

Båter som har rett til å delta kan påmeldes via Sandefjord Seilforenings påmeldingsløsning hos Seilmagasinet innen tirsdag 1. august
kl 23:59.

3.3

Sene påmeldinger vil aksepteres frem til onsdag 9. august kl 23:59
under følgende betingelser: Tilleggsgebyr iht. pkt 4.2.

3.4

Ved registrering skal deltakerne fremlegge arrangørens
egenerklæring (medlemskap seilforening, forsikring). Dersom betaling er foretatt etter påmeldingsfristens utløp må kvittering for betaling kunne forevises. Deltakere som benytter reklame på båt eller
utstyr må fremvise gyldig reklamelisens i henhold til NSFs reklameregler. Seilere med ”særskilt risiko” skal underrette arrangøren
om dette.

4

GEBYR

4.1

Startgebyr kr 500.

4.2

Tilleggsgebyr ved etteranmelding kr 150.

5

TIDSPROGRAM

5.1

Registrering:
Fredag 11. august fra kl 12.00 – kl 18.00
Lørdag 12. august fra kl 08.00 – kl 09.00

5.2

Åpning og rormannsmøte:
Lørdag 12. august kl 09.00.

5.3

Tid for seilasene:
Lørdag 12. august
Søndag 13. august

5.5

Første varselsignal kl 11.00.
Første varselsignal kl 11.00.

Antall seilaser:
Det seiles maksimalt 6 seilaser. Det legges opp til at maksimal tid
på vannet ikke skal overstige 6 timer.
Intet varselsignal vil bli gitt søndag etter kl 15.
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6

SEILINGSBESTEMMELSER

6.1

Seilingsbestemmelser vil bli delt ut senest ved registrering.

6.2

Seilingsbestemmelser kan bli gjort tilgjenglige på regattaens hjemmeside.

7

STEVNETS BELIGGENHET

7.1

Landområde og regattakontor vil være på Sandefjord Seilforenings
anlegg på Granholmen. Vedlegg A viser seilforeningens beliggenhet.

7.2

Baneområde vil være i Sandefjordsfjorden (baneområde B) eller
Granholmsundet (ikke spesifikt angitt på kartet). Andre områder
kan bli benyttet. Baneområde vil bli angitt ved oppslag på den offisielle oppslagstavlen eller at startbåten heiser flagg L og fører feltet
til nytt baneområde.

8

LØPENE
Det benyttes pølsebane.

9

STRAFFESYSTEM

9.1

Et arbitration system (forenklet protesthøring) kan bli benyttet.
Nærmere beskrivelse og fremgangsmåte i Seilingsbestemmelsene.

10

POENGBEREGNING

10.1

Coming Stars Junior scores/rangeres ikke.

10.2

For Coming Stars Senior gjøres poengberegning iht. RRS Appendiks A med følgende endring av A2.1:
(a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng
for serien være dens totale poengsum.
(b) Når 4 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for
serien være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.
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11

SUPPORT- OG TRENERBÅTER
Support- og trenerbåter skal merkes med egen forenings flagg og
registreres i sekretariatet innen registreringsfristens utløp. [DP]

12

RADIOKOMMUNIKASJON

13.1

Med unntak av i en nødssituasjon skal en båt verken sende
radiomeldinger mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som
ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder
også mobiltelefoner. [DP]

12.2

Båter kan bli pålagt å ha kamera, lydutstyr og/eller trackingutstyr
om bord som spesifisert og levert av arrangøren. [DP]

13

PREMIER

13.1

Alle deltakere premieres.

14.

SIKKERHET

14.1

Foreninger som stiller med fire eller flere deltakende båter skal stille med en sikringsbåt med et mannskap på to personer og en VHF.
Sikringsbåtene skal registreres i sekretariatet før utløp av registreringstiden og kan bli pålagt oppgaver av regattaledelsen. Sikringsbåtene kan ikke forlate baneområdet uten å ha fått aksept fra regattasjef.

14.2

Baneområde kan ligge delvis i leden for nyttetrafikk. Alle deltakere
og følgebåter plikter å holde av veien for nyttetrafikk og følge anvisninger fra sikringsbåter.

15

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.

4

Kunngjøring for Optimist Coming Stars/Sandefjord 9. – 13. august 2017
Versjon 1.0

16

FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig
ansvarsforsikring.

17

MEDIA RETTIGHETER
Ved å melde seg på Sandefjord Seilforenings arrangement gir
deltagere i regattaen arrangøren og dens partnere uinnskrenket
rettigheter og tillatelse til å bruke navn, bilde og biografiske
opplysninger for publisering av foto og video av deltagere og båter
de seiler under regattaen i et hvert media (inklusive, men ikke
avgrenset til, reklame og redaksjonelle oppslag på TV, internett
eller i trykte media).

18

YTTERLIGERE INFORMASJON
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Regattasjef:

Jon Anders Quamme
Tel. 400 60 371
quamme@kvalitetshus.no
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Vedlegg A
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