BJÖRKHOLMENS VÅRREGATTA 12-13.5.2018
Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors
INBJUDAN
1. Regler
1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna.
1.2. Bilaga P i Kappseglingsreglerna är i kraft.
1.3. När texter på olika språk är motstridiga gäller den svenska texten.
2. Reklam
Det kan krävas att båtar bär av arrangören vald och tillhandahållen reklam.
3. Behörighet och anmälan
3.1. Regattan är öppen för alla båtar i följande klasser:
Klass
Deltagaravgift
Zoom8
45 €
E-jolle
45 €
Laser (Standard, Radial, 4.7)
45 €
29er
55€
3.2. Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i anmälningsblankett på www.njk.fi
och samtidigt betala anmälningsavgiften senast 8.5.2018 kl.23.55.
3.3. En klass öppnas om minst fem båtar har anmält sig och betalat deltagaravgiften
8.5.2018.
3.4. Efteranmälan godkänns enligt överenskommelse men endast i öppnade klasser.
Efteranmälda båtar skall utom deltagaravgiften betala en efteranmälningsavgift på 10 €.
3.5. Även följebåtar kan registreras på www.njk.fi
4. Program
4.1. Tidtabell
fredag 11.5

18:30 – 19:30

registrering

lördag 12.5

9:00 – 10:30

registrering

lördag 12.5

9:45

skepparmöte

lördag 12.5

11:55

första varningssignal

söndag 13.5

10:55

första varningssignal

4.2. Per dag planeras 3 starter.
4.3. På söndagen påbörjas ingen startprocedur efter kl. 16:00
4.4. Prisutdelning 13.5 snarast möjligt efter protesttidens utgång
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5. Mätningar
Kontrollmätningar eller kontroll av utrustning kan göras när som helst under regattan.
6.Tävlingsplats och banor
6.1.Bas för tävlingen är Nyländska Jaktklubben på Björkholmen, väster om Drumsö
6.2. Seglingarna sker på banområde A eller på Björkholmsfjärden
6.3. Banorna är av typen Kryss-Läns eller Trapezoid.
6.4. Arrangören kan, beroende på det slutliga deltagarantalet, förena klasser till samma
start eller flytta dem till skilt banområde
7. Seglingsföreskrifterna
7.1. Seglingsföreskrifterna publiceras på www.njk.fi senast fredagen den 11.5.kl. 12.00.
7.2. Seglingsföreskrifterna kan även avhämtas på tävlingskansliet i samband med
registreringen.
8. Priser
Priser utdelas enligt SBF:s rekommendation.
9.Följebåtar
Följebåtar skall registreras med en lista på de seglare de är ansvariga för.
10.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.
11. Försäkring
Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande ansvarsförsäkring.
12. Tilläggsinformation
Tilläggsinformation hittas på www.njk.fi
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