Innbydelse til

Nasjonalt Klassemesterskap
Oselvar
Austevoll Regatta
2006
8 m2 spriseil
Storebø
Møgsterfjorden / Hundvågosen

29. - 30. juli

Austevoll Seilforening har gleden av å invitere til:

Nasjonalt Klassemesterskap
Oselvar 8 m2 spriseil
og

Austevoll Regatta
Storebø i Austevoll
29. - 30. juli 2006
Regler
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2005-2008), NSFs Regler for
arrangement av Norgesmesterskap (2006), Klasseregler for seilbåter av oselvartypen (av 28.11.2000), med
unntagelse av endringer i noen av reglene gjort i seilingsbestemmelsene. Regattaen er klassifisert som et
kategori A arrangement (ISAF Adverticing Code).

Rett til å delta
Rormann må være medlem i seilforening tilsluttet Norges Seilforbund.

Program
Fredag 28. juli

kl. 16.00 - 22.00

Registrering

Lørdag 29. juli

kl. 08.00 – 10.15
kl. 10.30
kl. 12.00

Registrering
Rormannsmøte
Varselsignal dagens første seilas

kl. 20.00 ca.

Sosialt arrangement

kl. 09.30 – 10.30
kl. 12.00

Regattakontor åpent
Varselsignal dagens første seilas
Premieutdeling vil skje så snart det er
praktisk mulig etter siste seilas.

Søndag 30. juli

Seilaser, bane og baneområde
Det vil bli seilt maksimum 7 seilaser, hvorav 4 seilaser må fullføres for å gi gyldig klassemesterskap. Det skal
seiles på trekantbane og baneområdet vil være Møgsterfjorden / Hundvågosen.

Regattakontor / Registrering
Regattakontoret, i Austevoll Seilforenings nøst på Storebø, vil ha åpningstider som angitt under avsnittet
Program. I tillegg vil regattakontoret etter dagens seilaser, både lørdag og søndag, være åpent fra
komitebåt/målbåt er kommet i havn til 1 time etter protestfristen er utløpt.
Registrering finner sted på regattakontoret fredag og lørdag kun til de tider som er angitt.
Seilingsbestemmelser og eventuell annen informasjon vil være tilgjengelig ved registrering.

Adkomst
Det er god adkomst til Austevoll Seilforenings havneanlegg på Storebø, enten man kommer sjøveien i båt,
eller med bil over land. Med bil og båten på henger kjører man til Krokeide og tar fergen over til Hufthamar.
Fra Hufthamar er det ca. 8 minutters kjøring til Storebø. For rutetabeller se www.hsd.no på internett.
Austevoll Seilforening har både kran og sjøsettingsrampe for utsetting av båt i havnen. Tilreisende
motorbåter og oselvere kan fortøyes ved seilforeningens havneanlegg så langt plassen rekker.

Innkvartering
Austevoll Seilforening er behjelpelig med å arrangere innkvartering etter behov.

Påmelding
Skriftlig påmelding sendes til:
Austevoll Seilforening, pb 96, 5392 Storebø

innen 24. juli 2006.

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Rormannens navn, adresse, telefonnummer og forening. Mannskapets navn og forening. Båtens
seilnummer og navn. Benytt vedlagte påmeldingsskjema.
Startkontingent på kr. 300,- innbetales til bankgiro 3470.33.09722 innen påmeldingsfristens utløp. Kvittering
for betalt startkontingent, samt kopi av gyldig ansvarsforsikring (jfr. NSF NM-regler paragraf 6.2), skal
forevises ved registrering.

Premiering
Mannskapspremiering til 1/3 av de startende båter. I tillegg kommer eventuelle gavepokaler.

Målebrev
Alle deltakende båter skal ha gyldig målebrev for skrog og rigg, samt gyldige målebrev for de seil som skal
benyttes (Målebrev utstedes av Oselvarklubben).

Teknisk kontroll
Egenerklæring for båten skal leveres ved registrering. Hver båt kan i alt stille med 2 storseil og 3 fokker i
regattaen. Ved registrering får båten utdelt klistreetiketter med påsatt NKM06-stempel. Etikettene festes på
de seil som båten skal benytte under mesterskapet. Kun seil med stemplet etikett kan benyttes under
seilasene. Siste frist for å hente etiketter med stempel er lørdag morgen kl. 10.15.
Hver dag, etter seilasene, kan det bli foretatt teknisk kontroll på stikkprøvebasis for å sjekke om båt og
utstyr er i overensstemmelse med båtens målebrev og klassevedtektene.

Sosialt
Dersom det blir stor nok forhåndspåmelding blir det lørdag kveld den 29. juli sosialt arrangement med
musikk og dans i Austevoll Seilforenings klubbhus. Bindende påmelding.

Regattaorganisasjon
Funksjon
Regattasjef
Banesjef
Regattakontakt

Navn
Atle Kaurin /
Kjell Totland
Kjell Stangeland
Olav Østervold
Protestkom.leder Finn Totland

Telefon
55 31 91 09
480 06 962
932 26 200
900 37 081

E-post
Kjell.Totland@nhh.no
kjell.stangeland@lysglimt.net
olav@shipman.no
Finn.Totland@helse-bergen.no

Oselvarseilerne ønskes hjertelig
velkommen til Storebø,
Nasjonalt Klassemesterskap og
Austevoll Regatta for oselvar 2006

