Kunngjøring
Kretsmesterskap for NOR Rating 2018
med innlagt InterCity-seilas
9.- 10. juni 2018
Organiserende myndighet:
Ålesunds Seilforening

1 Regler
1.1 NSFs og NIFs generell bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping
og rett til å delta gjelder for stevnet.
1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene,
NOR Rating klasseregler, Møre og Romsdal Seilkrets’ regler for KM og
seilingsbestemmelsene for regattaen.
1.3 Regattaen er klassifisert under World Sailing sikkerhetskategori 3.
2 Reklame
2.1 Seilasene er underlagt reklamekategori C. Deltakere som har til hensikt å vise
reklame, plikter å løse reklamelisens i henhold til NSFs reklamebestemmelser og
forevise denne for arrangøren.
2.2. Deltakerne kan bli pålagt å føre arrangørreklame i.h.t. Regulation 20.
3 Rett til å delta
3.1 NOR Rating-klassene er åpne for båter med gyldig NOR Rating-målebrev for
2018.
3.2 Båter som av ulike årsaker ikke har gyldig NOR Rating-målebrev, vil seile i
turklasse med måltall lik standard NOR Rating-måltall for vedkommende båttype.
Arrangøren forbeholder seg retten til å fastsette et slikt måltall.
4 Påmelding
4.1 Båter som har rett til å delta kan påmeldes på stevnets nettside innen 2. juni
2018 klokken 08.00. Link finnes her: http://www.aasf.no/default.aspx?menu=1076 .
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
4.2 Startkontingenter er som følger:
Kretsmesterskap
Kun InterCity

kr 450,kr 350,-

4.3 Bruk av seilføring som ihht. NOR-Rating klasseregler endrer båtens standard
rating, skal meldes til arrangøren senest 96 timer før start i den aktuelle seilasen.
Slik melding gis per SMS til 40478502 og per e-post til andreas@olarsen.no .
5 Registrering
5.1 Registrering skjer lørdag 9. juni 2018 klokken 07.45 – 07.55 ved utestedet
Løkta i Molde.

6 Tidsprogram
6.1 Dato for kappseilasene:
Distanseseilas (InterCity)
Baneseilaser

9. juni 2018
10. juni 2018

6.2 Skippermøte avholdes ved gjestehavnen i Molde lørdag 9. juni 2018 klokken
08.00.
6.3 Varselsignal for første start vil bli gitt tidligst klokken 09.00 lørdag 9. juni 2018
og klokken 10.00 søndag 10. juni 2018. Klasseinndeling og startrekkefølge vil bli
angitt på skippermøtet.
6.4 Det er planlagt å avvikle inntil 4 seilaser. Herunder 1 distanseseilas (InterCity)
og 3 baneseilaser.
6.5 På siste programfestede dag for seiling vil ikke noe varselsignal bli gitt etter
klokken 16.00.
7 Måling og inspeksjon
7.1 Hver båt kan bli bedt om å fremvise et gyldig målebrev.
8 Seilingsbestemmelser
8.1 Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig på Ålesunds Seilforening sin
hjemmeside senest fredag 8. juni klokken 22.00.
9 Løpene
9.1 Baneområdet vil ligge innenfor sjøkartene nr. 31 og 33.
9.2 Distanseseilasen (InterCity) vil gå fra en startlinje ved Scandic Seilet Hotell i
Molde til en mållinje ved Steinvågsundet i Ålesund. Ytterligere informasjon vil
fremgå av seilingsbestemmelsene.
9.3 Baneseilasene vil bli seilt på lo/le «pølsebane». Diagram vil fremgå av
seilingsbestemmelsene.
10 Poengberegning
10.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet.
11 Radiokommunikasjon
11.1 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.
12 Premiering
12.1 Premieutdeling for InterCity vil skje etter middag på Seilerhytta på
Gåsholmen lørdag 9. juni 2018. Premieutdeling for KM vil skje ved Dronning
Sonjas Plass i Brosundet så snart som praktisk mulig etter at siste seilas er
gjennomført søndag 10. juni 2018.
12.2 1/3 premiering basert på antall deltakende båter i NOR Rating.
12.3 Evigvandrende vandrepokal(er) til klassevinner(ne) av InterCity.
12.4 Premie til beste båt i Turklassse for InterCity.
12.5 Møre og Romsdal Seilkrets’ KM-medaljer i gull, sølv og bronse vil bli tildelt
dem som henholdsvis blir nr. 1, 2 og 3 i KM.
13 Havn og sjøsetting
13.1 Ålesunds Seilforenings havneanlegg på Gåsholmen stilles til disposisjon for
deltagerne under arrangementet. Dette er inkludert i startkontingenten.
14 Fraskrivelse av ansvar
14.1 Hver deltagende båt skal være dekket av gyldig ansvarsforsikring.
14.2 Seilere deltar i regattaen på eget ansvar, se RRS regel 4, Avgjørelse om å
kappseile. Arrangøren tar intet ansvar for skader på båt eller utstyr, personskade
eller død i forbindelse med aktivitetene før under eller etter stevnet.
15 Ytterligere informasjon
Leder av regattastyret Ålesunds Seilforening:
Andreas S. Larsen

40478502

andreas@olarsen.no

