INBJUDAN till
NJK Optimistjolle höstranking tävling och kadettävling16-17.9.2017
Arrangör: NJK i samarbete med Finlands Optimistjolleförbund
Plats: NJK, Björkholmen Södra, Helsingfors
1. Regler
1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i
KAPPSEGLINGSREGLERNA.
1.2
Kappseglingsreglernas bilaga P är i kraft med följande ändringar:
P2..2, P2.3 Andra och senare straff
P2.3 gäller inte och P2.2 ändras så,att den gäller alla straff efter det
första. Efter tre straff kan protestkommittén överväga
att protestera mot båten för brott mot regel 2 och/eller överväga
att ordna en utredning på basen av regel 69 .1 (a).
1.3
Till regel 61.1 (a) fogas följande: Båt bör genast efter målgång meddela
kappseglingskommittén om sin avsikt att protestera och om målet för sin
protest.
1.4
Regel G3 är i kraft i enlighet med av kappseglingskommittén särskilt
givet skriftligt tillstånd.
1.5
Om texter på olika språk är motstridiga gäller den svenska texten.
2. Reklam
Arrangören har rätt att anvisa av sig vald och tillhandahållen reklam för att visas
på de deltagande båtarna.
3. Behörighet, anmälan och avgifter
3.1 Regattan är öppen för båtar tillhörande optimistjolleklassen.
3.2 Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i en anmälningsblankett på
www.njk.fi och betala anmälningsavgiften 60 euro (40 euro för kadetterna)
senast den 14.9.2017 kl. 23.59.
3.3 Efteranmälning kan ske senast den 15.9.2017 mot en tilläggsavgift på 10
euro.
3.4 Om antalet anmälda båtar överstiger 100, kan arrangören besluta om att
seglingarna genomförs i grupper.
3.5 Genom att sända in sin anmälningsblankett samtycker den tävlande till att
följa kappseglingsreglerna och alla andra regler, som gäller för tävlingen.
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4. Programmet
4.1 Lördagen den 16.9 kl 9-10.30 Registrering
10.00 Skippers meeting
11.55 Första varningssignal
Söndagen den 17.9
10.55 Första varningssignal
4.2 Totalt planeras 6 seglingar. Per dag planeras 3 seglingar, men antalet kan
utökas till 4 seglingar genom beslut av kappseeglingskommitten.
4.3 Söndagen den 17.9 påbörjas ingen startprocedur efter kl 16.00.
5. Mätningar
Kontrollmätningar eller kontroll av utrustning kan göras när som helst under
regattan.
6. Tävlingsplatserna och banorna
6.1 Tävlingscentrum är Nyländska Jaktklubben på Björkholmen Södra, väster
om Drumsö.
6.2 Under tävlingsveckoslutet 16-17. 9.2017 skall de deltagande båtarna
förvaras på anvisat område på Björkholmen.
6.3 Seglingarna sker på banområdet A, Drumsöfjärden. Kadettseglingarna sker
på Björkholmsfjärden.
6.4 Banorna är av typ trapezoidbana. I kadettklassen seglas kryss- och länsbana.
7. Seglingsföreskrifterna
Seglingsföreskrifterna publiceras på www.njk.fi senast fredagen den 15.9 kl
12.00. De kan avhämtas på tävlingskansliet i samband med registreringen.
8. Priser
Priser delas ut enligt Finlands Optimistjolleförbunds rekommendationer.
Prisutdelning sker omedelbart efter att resultaten uträknats.

9. Följebåtar
Följebåtar skall anmälas senast den 15.9.2017 på www.njk.fi och registreras
tillsammans med en lista på de båtar de är ansvariga för och skall märkas på av
arrangörerna beslutet sätt.
Nyländska Jaktklubben r.f.

!

Kopparsundsgränden 9

Tfn +358 9 675 007

!

kansliet@njk.fi

!

NoR version 1 – 15.8.2017

!

00200 Helsingfors

www.njk.fi

10. Ansvarsfriskrivning
De tävlande deltar i kappsegling helt på sin egen risk. Se regel 4, Beslut att
kappsegla. Arangören påtar sg 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. Meddelanden till deltagarna.
Meddelanden till deltagarna sätts upp på den officiella anslagstavlan som finns
utanför tävlingskansliet.
13. Tilläggsinformation
Tilläggsinformation hittas på www.njk.fi. och kan erhållas av
christian.andersson@kolumbus.fi
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