FM-tävlingar för 606-klassen 25-27.08.2017
Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors
Tävlingsinbjudan
1 Regler
1.1. I tävlingen tillämpas reglerna så som de definierats i Kappseglingsreglerna (KSR).
1.2. Bilaga P till Kappseglingsreglerna är i kraft.
1.3. I fall av konflikt gäller den svenska versionen.
2 Behörighet och anmälan
2.1. Regattan är öppen för alla båtar i 606-klassen.
2.2. Rorsmän i finländska båtar bör vara medlemmar i 606-klassförbundet. Tävlingen är
öppen för utländska båtar.
2.3. Deltagaravgiften är 95€.
2.4. Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i blankett på www.njk.fi och betala
anmälningsavgiften senast 21.8.2017
2.5. Efteranmäld båt måste utöver anmälningsavgiften betala en efteranmälningsavgift
om 15€.
3 Program
3.1. Tidtabell
Fredag 25.8 kl. 14-15
Fredag 25.8. kl. 14:30
Fredag 25.8. kl. 15:55
Lördag 26.8. kl. 10:55
Söndag 27.8. kl. 10:55

registrering
skepparmöte
första varningssignal
första varningssignal
första varningssignal

3.2. 8 seglingar planeras. Varje dag planeras mellan 2 och 4 tävlingar..
3.3. På söndagen inleds inte startprocedur efter 15:00
4 Mätningar och kontroller
Kontrollmätningar och kontroll av utrustning kan ske när som helst under regattan.
5 Tävlingsplats och banor
5.1. Bas för tävlingarna är NJK:s seglingscentrum på Björkholmen.
5.2. Om sjösättning och lyft av båt kan överenskommas med Patrick Andersson:
pata_andersson@hotmail.com.
5.3. Banområde för tävlingarna är område A.
5.4. Banorna är av typ Kryss/Läns.
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6 Seglingsföreskrifter
6.1. Seglingsföreskrifterna publiceras på www.njk.fi senast torsdagen 24.8. kl 12:00 och
kan erhållas på tävlingskansliet vid registreringen.
7 Pris
De tre bästa båtarna får FM-medaljer. Dessutom utdelas vandringspris och pris till bästa
förening och bästa dambesättning.
8 Ansvarsfriskrivning
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.
9 Försäkring
Varje deltagande båt måste ha en giltig ansvarsförsäkring, där maximala
ersättningsbeloppet är minst € 500.000 för personskada och € 250.000 för skada på
egendom.
10 Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter på www.njk.fi eller pata_andersson@hotmail.com.
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