KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS
MØRE OG ROMSDAL CUP 3 - 2015 FOR JOLLER
Molde 20. og 21. JUNI 2015
ORGANISERENDE MYNDIGHET: MOLSE SEILFORENING
www.moldeseilforening.no

1. REGLER

1.1 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds til enhver tid gjeldende kappseilingsregler slik som de
er definert i «reglene», klassereglene for vedkommende klasser og disse seilingsbestemmelsene.
Seilasen i MR-Cup er underlagt ”Bestemmelser for MR-Cup”.
1.2 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta
gjelder for stevnet.
2. RETT TIL Å DELTA
2.1 Båter som er innmålt etter klasseklubbenes forskrifter, har gyldig målebrev (gjelder ikke
klubbbåter) og ansvarsforsikring, også overfor tredjemann, kan delta.
2.2 Alle deltakere må være medlemmer av en seilforening tilsluttet Møre og Romsdal Seilkrets.
2.3 Alle som har betalt startkontingent innen lørdag 20.juni Kl 10.00
2.4 Det arrangeres regatta for følgende klasser: Optimist A,B og C, Laser Radial og Laser 4.7, RS Vision
og Feva samt Zoom8.
3 REKLAME
3.1 Reklame tillates i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF’ reklameregler.
3.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende
myndighet.
4. STARTKONTIGENT
Optimist / Zoom8 / Laser: Kr 150
RS Feva / RS Vision: Kr 200
5. PÅMELDING OG PÅMELDINGSFRIST
5.1 Påmelding http://mr-seilkrets.no/mr-cup2015/p%C3%A5melding.html (senest fredag 19. juni kl.
16.00) eller på Fjærestua senest lørdag 20. juni kl.10:00. Senere påmeldinger vil hvis mulig,
aksepteres mot et tilleggsgebyr på kr 200,-.
5.2 Betaling kontant ved registrering ved Fjærestua Molde Seilforening.
6. REGISTRERING
Registrering finner sted i Fjærestua – Molde Seilforening, lørdag 20.juni 09.00-10.00
7. ANTALL SEILASER OG TIDSPROGRAM
7.1 Arrangøren har til hensikt å gjennomføre 6 seilaser.
7.2 Registrering, lørdag 20. juni 09.00-10.00
7.3 Skippermøte kl. 10.30
7.4 Tidspunkt for seilasene:
Lørdag 20. juni: Første varselsignal kl 11.00
Søndag 21. juni: Første varselsignal kl. 11.00. Ingen varselsignal etter kl 15.00 på søndag 21. juni.
8. SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelser vil bli utdelt ved registreringen og kan lastes ned fra www.mr-seilkrets.no
minimun 3 dager før arrangementets start.
9. LØPENE
9.1 Det vil bli seilt på baner på Fannefjorden.
9.2 Et løp varer i 30-45 minutter.
9.2 Optimist C seiler på egen bane
10. POENGBEREGNING
10.1 Lavpoengsystemet i.h.t. KSR Appendiks A.

10.2 Når 3 eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng være dens totale poengsum. Når 4 til
6 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng være den totale poengsum minus dens dårligste poeng.
11. PREMIER
10.1 I hver klasse tildeles det medaljer og premiering i henhold til Bestemmelser for MR –Cup.
12. ANSVARSFRASKRIVELSE
Seilerne deltar på eget ansvar, se KSR Regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende
myndighet aksepterer intet ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i
forbindelse med, før, under eller etter regattaen.
13. FØLGEBÅTER
En forening som har flere enn 5 deltaker må av sikkerhetsmessige hensyn stille med egen følgebåt og
skal registreres inn som del av arrangørens sikkerhetsopplegg.
14. OVERNATTING
Det er mulighet for enkel overnatting på Fjærestua – Moldeseilforening fra lørdag til søndag. Kontakt
john.molvik@stayon.no for informasjon.

