KUNNGJØRING
Masterregatta i Laser
13.juni 2020
RAN seilforening
1. REGLER
1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i RRS.
1.2. Klassereglene for Laser Standard og Laser Radial vil gjelde.

2. REKLAME
2.1. Reklame tillates
2.2. Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
3.1. Regattaen er åpen for alle som har fylt 35 år før utløpet av 2020 og som oppfyller kravet til
deltagelse i henhold til klassens regler.
3.2. Påmelding skal gjøres på https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3380 innen 11. juni
2020 kl 23.59.
3.3. Etteranmelding fram til 13. juni kl 10.00 aksepteres mot 50% tillegg til startkontingenten.

4. AVGIFTER
4.1. Obligatoriske avgifter: Startkontingenten er NOK 200,- og inkluderer enkel lunsj, denne
betales samtidig med påmeldingen.
4.2. Andre valgfrie avgifter: Seilerfest lørdag kveld i Klubbhuset betales etter nærmere
invitasjon. Egen påmelding vil komme på Facebook.

5. TIDSPROGRAM
5.1. Frist for påmelding: 11. juni 2020 kl 23.59
5.2. Registrering på regattakontor 13. juni kl 10.00-11.00
5.3. Tidspunkt for seilasene:
Lørdag 13. juni Første varselsignal ca kl 12:00
5.4. Det vil bli seilt inntil 5 løp på bane.
5.5. Det vil ikke bli gitt noe varselsignal etter kl 16:00.

6. SEILINGSBESTEMMELSER
7. 7.1 Seilingsbestemmelsene blir tilgjengelige på https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3380
fra senest 13. juni 2019.

8. STEVNETS BELIGGENHET
8.1 Utsett og opplag av båtene skal skje på Ran Seilforenings anlegg i Angleviken.
8.2 Baneområdet vil være nord for Småholmene(1) eller i Ettesundsosen(2). Se vedlegg 1.

9. LØPENE
9.1 Her henvises til vedlegg 1.

10. STRAFFESYSTEM.
10.1 Regel 44.1 endres slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff.

11. POENGBEREGNING
11.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A i Kappseilingsreglene vil bli benyttet.
11.2 Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale
poengsum.
11.3 Når 4 baneseilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum
minus dens dårligste poeng.
11.4 Det blir regnet resultater for hver klasse i henhold til ILCA master inndeling; Apprentice (3544); Master (45-54); Grand Master (55-64); Great Grand Master (65 + ).
11.5 Klasser med færre enn 3 deltakere blir slått sammen med tilgrensende klasse.

12. PREMIER
12.1 Premieutdeling finner sted på Seilerfesten.
12.2 Det deles ut premie til 1/3 av deltakerne i hver klasse.
12.3 Det kan bli satt opp en vandrepokal. Her henvises til Seilingsbestemmelsene.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE
13.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil
ikke akseptere noe ansvar for skade materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse
med, før, under eller etter regattaen.

14. FORSIKRING
14.1 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring, denne er for øvrig
inkludert i NSFs forsikringslisens:
https://www.norgesseilforbund.org/index.php?option=com_rspagebuilder&view=page&id=9

15. Ytterligere informasjon
Leder av regattakomiteen i Ran SF:
Bjørn-Erik Knudsen
bonne1@live.no
mobil +47 91880318
Leder i jollegruppen/Arrangementsansvarlig:
Espen Børresen
espenbor@gmail.com
mobil +47 95284504
Regattasjef(er) og dommere:
Diverse jolleseilere i Ran Seilforening

Det vil være anledning til å overnatte i Ranheim så langt plassen tillater.

Vedlegg 1

