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1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna. 
1.2. Regel 44.1 ändras så att tvåsvängsstraff ersätts av ensvängsstraff. 
1.3. När texter på olika språk är motstridiga gäller den finska texten. 
1.4. Regel 52 ändras så att användning av autopilot och elektriska vinschar är tillåtna. 

24)H0-.&/)
Det kan krävas att båtar bär av arrangören vald och tillhandahållen reklam. 
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3.1. Regattan är öppen för alla båtar som har ett LYS- tal enligt standardtabell eller har ett 
individuellt ikraftvarande LYS certifikat och som seglas av en eller två personer.  
Tävlingen är också öppen för NJK MRC:s J-80-båtar, vilka seglar scratch sinsemellan. 
Kappseglingsarrangören kan tillförordna ett tillfälligt LYS-tal som endast är giltigt för 
denna segling. 
 
3.2. Deltagaravgifterna är 
 

Klass Deltagaravgift 
Shorthand 1 person 
Shorthand 2 personer 
J-80          1-2 personer 

40 ! 
40 ! 
80 ! (båthyra ingår) 
 

  
 
3.3. Anmälans sker genom att fylla i anmälningsblankett på www.njk.fi och betala 

anmälningsavgiften senast 19.8.2013 kl 22:30 
3.4. Klass öppnas om minst fyra (4) båtar anmält sig och betalat deltagaravgiften senast 

19.8.2013. 
3.5. Efteranmälningar tas emot till och med 21.8 kl 19:00 men endast i öppnade klasser. 

Efteranmälda båtar skall förutom deltagaravgiften betala en efteranmälningsavgift på 
20! 

3.6. Deltagaravgiften skall betalas till NJK:s konto senast 19.8.2013 
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4.1. Tidtabell 

  
lördag 23.8 kl 09-10:00 registrering 
lördag 23.8 kl 10:00 skepparmöte 
lördag 23.8 kl 10:55 första varningssignal 
  

 
4.2. Banan är en skärgårdsbana på 10 -  20 nm.. 

K4)L>%'1':&$)
Kontrollmätningar eller kontroll av utrustning kan göras när som helst före start och efter 

målgång. 
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6.1. Tävlingscentrum är Nyländska Jaktklubben på Björkholmen 
6.2. Starten sker på banområde A eller på Björkholmsfjärden 
6.3 Banan anslås på Björkholmens anslagstavla senast 23.8 klockan 10:00 och meddelas 

på skepparmötet  
6.4 Mål vid Blekholmen. 

O4)!0:.1':?E,$0?-$1E%0$'&)
7.1. Seglingsföreskrifterna publiceras på www.njk.fi senast torsdagen 21.8  kl 12:00 
7.2. Seglingsföreskrifterna kan avhämtas på tävlingskansliet i samband med 

registreringen. 
7.3. Kvitto på erlagd deltagaravgift bör uppvisas vid registreringen. 
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8.1. Båtarna ska förvaras på för dem angivna platser på Blekholmen. 
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9.1. Utom vid nödläge får en båt varken sända radiomeddelanden medan den kappseglar 

eller motta sådana radiomeddelanden som inte är tillgängliga för alla båtar. Denna 
begränsning gäller också för mobiltelefoner. 

9.2. Kappseglingskommittén kan använda VHF för att sända information om 
kappseglingen till deltagarna. 
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Priser delas ut åt de bästa i alla klasser, prisutdelningen sker på Blekholmen efter 
seglingen. 

774)9'?G&$?E$1?-$1G'1':)
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att kappsegla. 
Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt 
rum i samband med eller före, under eller efter kappseglingen. 

724)P,$?>-$1':)
Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande ansvarsförsäkring. 

734)F1..>::?1'E#$/&%1#')
Seglarmiddag efter seglingen på Blekholmen, ingår dock inte i anmälningsavgiften. 
Mera tilläggsinformation hittas på www.njk.fi eller per email  
Christoffer@moisk.com 


