Milde Båtlag

MB-JOLLEN 2011
Innbydelse og kunngjøring
Milde Båtlag inviterer til jolleregatta for
Optimist – Europa – Zoom 8 – Laser – 29’er – RS Feva

Lørdag 4. juni – kl. 12.00
Inngår i Hordacup joller 2011.

Arrangør: Milde Båtlag
Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad. Telefon: 55 99 15 30 (Regattakontor)
E- mail: regatta@mildebatlag.org. Hjemmeside: www.mildebatlag.org

KUNNGJØRING
1. Regler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2009 2012.
Sandinavisk Seilforbunds forskrift vedr. regel 30.2 og 30.3.
Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.
Gjeldende bestemmelser for Hordacup for joller (av 15.11.2010), HSK (www.hordalandseilkrets.no).
Aktuelle klassevedtekter.
Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori C (ISAF Adverticing Code).

2. HordaCup 2011 joller
Alle avviklede seilaser i MB-jollen inngår i HordaCup 2011 for joller.

3. Rett til å delta og påmelding
1.

Regattaen er åpen for jolleklassene RS Feva, 29’er, Laser, Europa, Zoom 8 og
Optimist.

2.

Påmeldingsfrist er innen torsdag 2. juni kl. 20.00, til Milde Båtlag på
www.mildebatlag.org påmelding (eller klikk på Regattaer og gå til MB-Jollen).
Senere påmelding, etter påmeldingsfristens utløp, godtas helt frem til kl. 11.00 lørdag 4.
juni. Men da betales dobbel startkontingent.

3.

Startkontingent er kr. 70.- for enmannsjoller, kr. 30,- for Optimist C.

4.

Startkontingent er kr.100.- for flermannsjoller.

5.

Startkontingent betales til bankgiro nr. 3411.18.03007 eller kontant på
regattakontoret ved registrering før start.

6.

Regattasjefen kan etter anmodning åpne arrangementet for flere klasser og båttyper.

4. Klasser
4.1 Det seiles i følgende klasser.
- Optimist C (Nybegynnere og de yngste seilerne; til og med det året de fyller 10 år,
men også eldre seilere som er første års nybegynnere.)
- Optimist B (Seilere med god seilerfaring men med begrenset regattaerfaring; fra og
med det året de fyller 11 til og med det året de fyller 15 år.)
- Optimist A (Seilere med god seilerfaring i alle slags forhold (vind, bølger, skipsled
m.m.) og god regattaerfaring; fra og med det året de fyller 11 til og med
det året de fyller 15 år.)
- Zoom 8, yngste klasse, for seilere f.o.m. 11 år og som inneværende år fyller 15 år.
- Zoom 8, eldste klasse, for seilere som inneværende år fyller 16 til 18 år.
- Europajolle
- Laser Radial
- Laser
- 29er
- RS Feva
4.2 Merking av klasser.
Optimist C skal seile med GULT merkebånd i toppen av spristaken.
Optimist B skal seile med RØDT merkebånd i toppen av spristaken.
Merkebånd utleveres til seilerne ved registrering på regattakontoret.

5. Tidsprogram
1. Registrering: Båter som har rett til å delta skal registreres hos den organiserende
myndighet på regattakontoret i Mildenøstet til følgende tider:
Fredag 3. juni, kl. 18.00 - 20.00 eller
Lørdag 4. juni, kl. 09.00 - kl. 11.30.
Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
2. Antall seilaser: Det seiles maksimum 3 seilaser, hvorav 2 gjøres gjeldende. Ved
mindre enn 3 avviklede seilaser teller alle.
3. Tiden for varselsignal for første seilas er kl.12.00.
Det blir ikke gitt noe varselsignal etter kl.16.00.

6. Seilingsbestemmelser.
Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig senest ved registreringens start fredag 3.
juni. De legges også ut på internett under MBs hjemmeside, senest onsdag 1. juni.

7. Baneområde.
Baneområde vil være i Fanafjorden.

Båter som seiler til baneområdet fra Hjellestad kan seile til farvannet øst for
Herøyodden, markert med en X i kartet. Her fra burde det være lett å
observere hvor startfartøyet har lagt seg for å starte dagens første seilas.

8. Løpet.
Det seiles på trekantbane eller pølsebane.

9. Poengberegning
Poengberegning gjøres i henhold til Appendiks A.2.2 - Lavpoengsystemet.

10. Premiering
Det vil være 1/3 premiering for Europa, Laser, Zoom 8, Feva og 29’er.
For Optimistjolle klassene premieres i følge HSKs Bestemmelser for Hordacup for
joller (HCup bestemmelsenes pkt. 6. Rangering og premiering ... ).
Premieutdeling vil bli foretatt i Mildenøstet på Milde så snart det er praktisk mulig etter
siste målgang.

11. 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.

12. Ytterligere informasjon
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Dag Olav Drange,
telefon 901 40 764. E-post : regatta@mildebatlag.org .

Velkommen til Milde, Fanafjorden og

MB-Jollen 2011

www.mildebatlag.org/mb-jollen-2011.html

NB! I tillegg til MB-Jollen arrangerer Milde Båtlag lørdag den 4. juni også Bergen Cup Snipe og
Sommerregatta for Oselvar og Knarr. Snipene seiler på egen bane i ytre Fanafjorden utenfor
Herøy, mens oselvar klassene lørdag seiler på bane sammen med jollene i MB-Jollen. Knarrene
seiler både lørdag og søndag seilas i Korsfjorden på fast utlagte merker med start og innkomst ved
Mildeskjæret. Oselverne har også start og innkomst ved Mildeskjæret søndag.
Særlig jollene vil merke at det er mange deltakende sniper i Bergen Cup Snipe, ettersom denne
regattaen inngår i de norske snipenes kvalifiseringsseilaser for VM. Det kan derfor være lurt å
være ute i god tid for å klargjøre og sjøsette båt før seilasene starter. Vi oppfordrer alle til å vise
hensyn.
Bergen Cup Snipe

se www.mildebatlag.org/bg-cup-snipe-2011.html

Sommerregatta

se www.mildebatlag.org/sommerregatta-2011.html

