Dommerlauget
I Hordaland Seilkrets
har gleden av å invitere
seilere, arrangører og dommere
til regel- og dommerseminar
Vi er så heldig, som den første krets i Norge å bli presentert for de nye Kappseilingsreglene 2013-2016. Marianne Middelthon
kommer til Bergen for å gjennomføre et 2 dagers dommerseminar. NSF har bekreftet at deltagelse ved hele dette seminaret vil bli
godkjent som obligatorisk oppdatering på lik linje med NSF sitt eget dommerseminar som avholdes på Østlandet i mars.
Samlingen vil være rettet mot praktisk seiling og dømming med de nye reglene og i tillegg fokusere på prosedyrer og skriving av
kjensgjerninger.
VI benytter anledningen, og har tilrettelagt deler av seminaret for seilere og arrangører i tillegg. ( se program )

Lørdag 24. nov
kl 09:00 – 14:00

kl 14:00
kl 14:30 – 18:00

Søndag 25. nov
10:00 – 13:00
13:30 – 14:00
13:30 – 16:30

TEMA
 Kappseilingsreglene 2013 – 2016
 Praktisk seiling og dømming i forbindelse med de
nye reglene
 Spesielt gjennomgang RRS 18, 19 og 20
LUNCH
 Prosedyrer ved protester.
 Protest på arrangøren
 Dømming i praksis med utgangspunkt i nye
Kappseilingsreglene
TEMA
 Hvordan skrive kjensgjerninger
 Hva er kjensgjerninger og hva er konklusjon
LUNCH
 Rollespill
 Oppgaver

KOMMENTARER
ALLE SEILERE ER INVITERT TIL DENNE
DELEN AV SEMINARET !!!
Alle påmeldte dommere og
regattaarrangører
Alle påmeldte dommere (de arrangørene
som vil kan være igjen.)
Alle påmeldte dommere

Alle påmeldte dommere

Praktiske opplysninger:
Påmelding:

Påmeldingen gjøres SÅ SNART SOM MULIG på Seilmagasinets arrangementsmodul:
http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=1040,

Sted:

Vil bli kunngjort når vi vet hvor mange som melder seg på. Samlingen vil bli arrangert så sentralt som mulig.

Lunch:

Enten har du med deg matpakke, eller du blir med på bestilling av PIZZA kr 70,- pr person. (Ta med riktig beløp)

Brus og Kaffe:

Er til salgs på arrangementet.

Kappseilingsreglene 2013 – 2016 er ikke trykket opp enda. Vi vil kopiere opp og distribuere de viktigste reglene på norsk.
Fullstendige regler på engelsk er allerede tilgjengelig på: http://www.sailing.org/documents/racingrules/index.php
Har du spørsmål eller problemer med påmeldingen ta kontakt med Sverre Valeur, 916 81 000 / sverre@teambergen.no

VELKOMMEN !!!

