KUNNGJØRING
Karmøy Seilforening og Haugesund Seilforening inviterer med dette til Kretsmesterskap for Express
lørdag 23. september og søndag 24. september 2017.

1

REGLER

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1.2

Klassereglene for Express gjelder som klasseregler.

2

REKLAME

2.1

Båter kan bli pålagt å vise reklamevalgt og levert av den organiserende myndighet.

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1

Regattaen er åpen for alle båter av typen Express som tilfredsstiller krava i klassereglene.

3.2

Båter som har rett til å delta, kan påmeldes via Karmøy Seilforenings nettsider
(www.karmoyseilfortening.org) og overføre den påkrevde avgiften på kr. 500 til konto
33616703221 innen fredag 8. september. Husk å merke betalingen med KM Express og
seilnummer.

3.3

Det trengs 10 påmeldte båter innen fristen for at regattaen skal avvikles.

3.4

Det kreves minst 5 startende båter for at regattaen skal være gyldig som kretsmesterskap.

4

TIDSPROGRAM

4.1

Lørdag 23.9, kl. 11.00: Varselsignal for dagens første seilas. Det legges opp til minst 4 seilaser.
Ingen varselsignal etter kl. 16.00

4.2

Søndag 24.9, kl. 10.00: Varselsignal for dagens første seilas. Det legges opp til minst 3
seilaser. Ingen varselsignal etter kl. 14.00

4.3

Det kreves minst tre fullførte seilaser for at regattaen skal være gyldig som kretsmesterskap.

5

SEILINGSBESTEMMELSER

5.1

Seilingsbestemmelsene blir tilgjengelige på Karmøy Seilforenings nettsider innen torsdag 21.9
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6

LØPENE
Løpene som skal seiles vil være av typen kryss-lens-bane (pølsebane), med to kryss- og to
lenselegger.

7

STRAFFESYSTEM

7.1

RRS 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff.

8

SCORING

8.1

Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens totale
seilasscore.

8.2

Når flere enn 5 seilaser er blitt fullført, vil en båts score for serien være dens totale score
minus dens dårligste score.

9

BÅTPLASSER

9.1

Deltakende båter blir tildelt plass hos Karmøy Seilforenings seilsenter på Gofarnes.

10

PREMIER
Premier vil bli tildelt som følger: 1. – 3. premie tildeles i form av pokaler til rormenn og
medaljer fra Norges seilforbund til mannskapet.

Kretsmesterskapet går samtidig med Norgescup for 2.4 mR, og det legges opp til felles sosialt
samvær på Karmøy seilforenings klubbhus på Gofarnes lørdag kveld.
For ytterligere informasjon følg med på Karmøy Seilforenings nettsider eller ta kontakt med
foreningen på styret@karmoyseilforening.org
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