Lillesand Seilforening inviterer med dette til årets høydepunkt – Åkerøya rundt.

Ågerøya rundt 2019
Lørdag 21. September

•

Registrering foregår på klubbhuset på Kokkenes
frem til Skippermøtet kl 11.00.

•

Startavgift kr 200,- Betales på VIPPS til vippsnummer 111572. Navn, båtnavn, båttype, rating og
ca antall deltakere på festen sendes på epost til
turoghav@lillesand-seilforening.no

•

Påmeldingsfrist torsdag 19/9 kl 12.00.
Etteranmelding er mulig frem til kl 11.00 lørdag,
men da er prisen 300,-

•

Det blir seilt i 2 klasser, første start planlegges til kl
12.00. Regattaen tar normalt 3-4timer.

•

NB! Båter som vil seile uten spinnaker må melde
seg på senest 96 timer før start

Etter regattaen blir det avholdt seilerfest og premieutdeling på Klubbhuset.
Her blir det servert middag med tilbehør
Pris kr 100,- pr pers.
Drikke må medtas.
Middag serveres fra klokken 17.
Det er også mulig å delta på seilerfesten for de som
ikke har seilt. NB! De må da melde seg på med antall
deltakere på turoghav@lillesand-seilforening.no

Seilingsbestemmelser for Åkerøya rundt 2019
1 REGLER
Regattaen er underlagt de internasjonale kappseilingsreglene, den
nasjonale myndighets forskrifter, seilingsbestemmelsene og andre
regler som kan komme til anvendelse, med unntakelse av endringer i
noen av reglene gjort i disse seilingsbestemmelsene. Stevnet er klassifisert i kategori A, regler G 3.1, og seiles etter sikkerhetskategori 4.

2 REGISTRERING/ PÅMELDING
Påmelding gjøres på mail til turoghav@lillesand-seilforening.no
Eposten må inneholde Navn, båtnavn, båttype, rating (hvis tilgjengelig)
Påmeldingsfristen er satt til torsdag 19/9 kl 12.00, men med mulighet
for etteranmelding jmf innbydelsen.
Evt. påmelding uten spinnaker må gjøres innen 96 timer før start..
Båter som ikke er påmeldt uten spinnaker innen fristen vil få
NOR-rating med spinnaker.
3 BESKJEDER
Beskjeder til deltagerne vil bli gitt på skippermøte kl 11.00.
4 KLASSEFLAGG
Klasseinndeling og antall starter blir meddelt på skippermøtet.
5 BANE
Bane blir opplyst på skippermøte.
6 STARTEN
Startlinje: 2 overrett merker på klubbhuset på Kokkenes. Ved veldig
lite vind kan starten bli flyttet til Saltholmen.

Tidene skal tas etter de visuelle signalene (det skal ses bort fra evt.
svikt ved et lydsignal). 1. start planlegges til kl. 12.00. Det blir sannsynligvis 2 starter.
Kappseilasen vil bli startet som følger:
• Oppmerksomhetssignal ca 1 min før varselsignal.
• Varselsignal Klasseflagg (og lydsignal) 5 min før start
• Klarsignal Signalflagg P (og lydsignal) 4 min
• Signalflagg P fires (og lydsignal) 1 min
• Startsignal Klasseflagg fires (og lydsignal) 0 min
7 MÅL
Samme som startlinje
8 PROTESTER
Protester leveres skriftlig på godkjent skjema som utleveres av
arrangør senest15 minutter etter at siste båt er gått i mål. Protesten
behandles fortløpende etter innlevering. Protestkomiteen består
av regattakomiteens medlemmer (d.v.s. de som er til stede) eller
personer oppnevnt av denne.
9 PLASSERING OG PREMIERING
Premier vil bli tildelt de tre første båtene i hver klasse.
10 ANSVAR
Arrangøren på egne vegne og på vegne av alle sine representanter, regattastyret, juryen og andre som har med arrangementet å
gjøre, fraskriver seg ethvert ansvar for skade som måtte oppstå på
personer eller gjenstander, på land eller på vannet i forbindelse med
stevnet. Deltakernes oppmerksomhet henledes på kappseilingsreglenes hovedregel 4, ”avgjørelse om å kappseile”
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