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Milde Båtlag innbyr herved til Kretsmesterskap for joller lørdag 25. og søndag 26. 
august 2007.  
 
Det seiles inntil 3 seilaser hver dag på olympisk trekantbane type Napoli eller Lo/Le 
pølsebane. Baneområde blir på Fanafjorden for Optimistjoller og Zoom8, mens ytre 
Fanafjorden/Korsfjorden benyttes for Sniper, Europajolle og Laser. 
 
REGLER 
Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik de er definert i Kappseilingsreglene 2005-
2008, Skandinavisk Seilforbunds forskrift (vedr. regel 30.2 og 30.3), aktuelle 
klassevedtekter og seilingsbestemmelsene. Regattaen er klassifisert som et stevne i 
kategori C. 
 
KLASSER 
Kretsmesterskapet er åpent for følgende jolleklasser: 

Snipe, Laser, Europa, Zoom8 og OPTIMIST. 

Avhengig av at et tilstrekkelig antall båter påmeldes i klassene Europajolle og 
Zoom8, kan det bli aktuelt å dele disse klassene videre opp i h.h.v. damer/herrer og 
jenter/gutter. 
 
I optimistjolle plasseres deltagerne i følgende klasser:  

Optimist  - gutter eldste klasse   13-15 år - født i 1992, 1993 eller 1994 
Optimist  - jenter eldste klasse 13-15 år - født i 1992, 1993 eller 1994 
Optimist  - gutter yngste klasse 11-12 år - født i 1995 eller 1996 
Optimist  - jenter yngste klasse 11-12 år - født i 1995 eller 1996 
I tillegg kan optimistjolleseilere yngre enn 11 år få delta i klasse Optimist Rekrutt, 
hvor det seiles et kortere løp og hvor alle seilerne tildeles deltakerpremie, uten å 
rangeres etter resultat. 
 
I de ordinære KM-klassene må det delta minst 5 båter i en klasse for at klassen skal 
få gyldig kretsmesterskap. 
 
TID FOR SEILASENE 
Det vil bli seilt inntil 3 seilaser hver dag. 

Lørdag 25. aug.:  Første varselsignal vil bli gitt kl. 12.00 . 
Søndag 26. aug.:  Første varselsignal vil bli gitt kl. 11.30 . 
 
PÅMELDING 
Påmelding kan gjøres via  
- internett: www.mildebatlag.org (påmeldingsskjema, se Regattaer),  
- e-post hvor adressen er: regatta@mildebatlag.org,  
- eller sendes til: Milde Båtlag, Skipanesv. 12, 5259 Hjellestad,  
- eventuelt legges i POSTKASSE ved "Mildenøstet".  
 
PÅMELDINGSFRIST  er  innen TIRSDAG  21. AUGUST  2007 kl. 20.00. 
Deltagerliste og seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig på regattakontoret fra 
fredag 24. august kl. 18.00. Se også internett. 



STARTKONTINGENT               Optimist    Kr.   50,-     
 Optimist Rekrutt Kr.   30,-     
 Zoom8  Kr.   50,- 
 Europa  Kr.   50,- 
 Laser  Kr.   50,- 
 Snipe  Kr. 100,- 
 
Etteranmeldte båter betaler dobbel startkontingent. 

Startkontingent betales til Milde Båtlags 

Bankgiro  3411.18.03007 , eller kontant ved registrering. 
 
BETALINGSFRIST. 

Påmelding er først gyldig når startkontingent er betalt. Betaling av startkontingent kan 
gjøres på regattakontoret innen klarsignal for første startende klasse i 1. seilas. 
 
PREMIERING 
Det utdeles KM-medaljer i gull, sølv og bronse til mannskapene ombord i de tre beste 
båtene i hver gyldig KM-klasse. I tillegg blir det mannskapspremiering til 1/3 av antall 
deltagende båter i hver klasse. 
 
JOLLEPARKERING OG JOLLEUTSETT 
Tilreisende joller kan få plass på parkeringsplassen ved MB’s jolleanlegg i 
Mildevågen. De kan også parkeres på marken ovenfor Mildenøstet, eller på området 
mellom Mildenøstet og ”gamle bua”. 
 
Jollene sjøsettes via slipp på begge sider av Mildenøstet. Sjøsetting av følgebåter 
bes foretatt ved naturlig strandslipp inderst midt i Mildevågen. Båthengere plasseres i 
den enden av parkeringsplassen som er nærmest buss-snuplassen. 
 
KIOSK 
Det blir kiosksalg fra partytelt på parkeringsplassen i Mildevågen. 
 
REGATTAKONTOR  
Regattakontoret  i 2. etg. i "Mildenøstet" inderst i Mildevågen er åpent: 
 
Fredag 24. august kl.  18.00 - 20.00 
Lørdag 25. august kl.  08.30 - 12.00 
Søndag 26. august kl.  08.30 - 11.30 
 
Etter seilasene er regattakontoret åpent til en time etter protestfristens utløp. 
 
HENVENDELSER  
Eventuelle spørsmål i forbindelse med KM Joller 2007 kan rettes til Kjell Totland (tlf. 
priv. 55 29 68 51, arb. 48 00 69 62). 
 
 

Velkommen  til  Milde  og   

KM Joller 2007. 


