MB-Jollen 2007 - Kunngjøring

MILDE BÅTLAG
inviterer til

MB-JOLLEN
Jolleregatta for

Optimist – Europa – Zoom8 – Laser – Snipe – 29’er
Lørdag 22. september 2007 – kl. 11.30
Arrangør
Milde Båtlag
Skipanesvegen 12
5259 Hjellestad
telefon: 55991530 (Regattakontor)
E- mail: regatta@mildebatlag.org
Hjemmeside: www.mildebatlag.org

KUNNGJØRING
1. Regler
1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene
for 2005- 2008.
2. Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.
3. HordaCup regler for Joller.
2. Rett til å delta og påmelding
1. Regattaen er åpen for alle båter i klassene Optimist, Europa ,Laser , Zoom8,
Snipe og 29’er.
2. Båter som har rett til å delta kan påmeldes, innen torsdag 20. september kl.
20.00, til Milde Båtlag på www.mildebatlag.org påmelding (eller klikk på
Regattaer og gå til MB-Jollen). I optimistklasser skal alder eller fødselsår
oppgis.
3. Startkontingent er kr. 50.- for enmannsjoller, kr. 30,- for optimist rekrutt.
4. Startkontingent er kr.100.- for flermannsjoller.
5. Startkontingent betales til bankgiro nr. 3411.18.03007 eller kontant på
regattakontoret før start. Etteranmeldte båter betaler dobbel startkontingent.
6. Regattasjefen kan etter anmodning åpne arrangementet for flere klasser og
båttyper.
7. Det anbefales at Optimist rekrutt seiler med gult merkebånd i spristaken og
Optimist yngste seiler med rødt merkebånd. Merkebånd kan hentes på
regattakontoret.

3. Tidsprogram
1. Registrering: Båter som har rett til å delta registreres hos den organiserende
myndighet på regattakontoret i Mildenøstet fredag 21. sept. mellom kl. 18.00
og 20.00, eller lørdag 22 sept. mellom kl. 08.30 og kl. 11.00.
Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
2. Antall seilaser: Hvis mulig seiles det 4 seilaser, hvorav 3 gjøres gjeldene.
Ved mindre enn 4 avviklede seilaser teller alle.
3. Tiden for varselsignal for første seilas er kl.11.30
Det gies ikke noe varselsignal etter kl.16.00
4. Seilingsbestemmelser.
Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig senest ved registrering. Legges
også ut på internett under MBs hjemmeside.
5. Baneområde.
Baneområde vil være i Fanafjorden.
6. Løpet.
Det seiles fortrinnsvis på trekantbane, men med mulighet for å benytte
pølsebane.
7. Poengberegning
Poengberegning gjøres i henhold til Appendiks A.2.2 - Lavpoengsystemet.
8. Premiering
Det vil være 1/3 premiering for Optimist eldste klasse, Optimist yngste
klasse, Europajoller, Laser, Zoom-8, Snipe og 29’er.
I Optimist rekrutt klassen premieres alle som har stilt til start.
Premieutdelingen vil bli foretatt i Mildenøstet på Milde så snart det er
praktisk mulig etter siste målgang.
9. Ansvarsfraskrivelse
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4,
Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere
noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall i forbindelse med
arrangementet, inntruffet før, under eller etter regattaen.
10. Ytterligere informasjon
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Kjell Totland, telefon 480 06 962
E-mail: Kjell.Totland@nhh.no eller regatta@mildebatlag.org .

Velkommen til Milde, Fanafjorden og

MB-Jollen

