En eventyrseilas på
Bjørnafjorden

Askeladden
Bjørneseilasen – Osmesterskap
29 - 30 august 2020

Milde Båtlag og Os Seilforening har gleden av å invitere til årets Askeladden, en flott fjordseilas med start ved Blia i Korsfjorden og
målgang ved Våge. Returen går motsatt vei på søndagen. Årets utgave av Askeladden inneholder Osmesterskap, Bjørneseilasen ,
Klubbmesterskap for Os Seilforening, og inngår i Seilmagasinets Shorthanded ranking.
Regler
Det skal seiles etter det internasjonale seilreglementet med Skandinavisk Seilforbunds tillegg, gjeldene NOR Rating-regler, NSFs
Sikkerhetsbestemmelser kategori 6, Seilforbundets smittevern veileder. Korrigert tid beregnes etter metoden tid på tid.
Klasser
Doublehanded klasse, Singlehanded klasse.
NOR Rating klasse(r) , samt Turklasse, med kun husstandsmedlemmer i besetningen. (Hvis smittevern tiltakene åpner for det vil
klassene bli åpnet for alle.)
Seilingsbestemmelser og endelig klasseinndeling legges ut på www.os-seilforening.org innen 28 august. kl 1800.
Påmelding
Påmelding gjøres på www.os-seilforening.org . Ingen betaling ved påmelding. Vi kan også kontaktes på tlf. 90854635 eller e-post:
regatta@os-seilforening.org
Påmeldingsfrist er torsdag 27.august kl. 22.00 og det er Rating-målebrevet ved denne frist som gjelder for seilasen.
Startkontingent
Startkontingenten er på kr 400 betales på vips 617418 Innen 27 august. Husk å påfør navn og seil nr på vips betalingen.
Tid og sted
Lørdag 29. august fra Blia kl 11.00. Søndag 30. august fra Våge kl 11.00.
Premiering
Den beste 1/3 av antall påmeldte båter premieres. Det vil bli egen premiering for seilasene første dag (Bjørneseilasen), samt
sammenlagt premiering. Sammenlagtvinner i alle Rating klasser m/spinnaker, doublehanded og singelhanded kåres til Osmester. Beste
båt fra Os kåres til klubbmester i Os Seilforening. Premiering fra 1. dag vil foregå i Mandelhuset lørdag. Premiering for to dagers seilasen
vil bli annonsert på et senere tidspunkt.
Våge
Det vil bli servering på Mandelhuset for de som ønsker det.
Quiz deles ut ved ankomst Våge – premiering.
Smittevern
Seilforbundet smittevernveileder gjelder for deltagerne. Fullstendig mannskapsliste må sendes til Regatta@os-seilforening.org før
start lørdag. Smittevern ansvarlig er Per Aga Mob. 908 54 635.

