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For informasjon om

gladmat se www.gladmat.no

26.-27. Juli

Kunngjøring MARITIM Ryfylke Rundt 2013
Seilforeningen 1928 har gleden av å invitere til;
MARITIM Ryfylke Rundt
Seilasen er et samarbeid med

gladmat festivalen i Stavanger

Vi har fått eksklusive båtplasser til ca. 30 båter innerst i Vågen, midt i smørøyet av
festivalen.
Tildeling av båtplasser skjer etter prinsippet først til mølla. Båtene som har fått plass i
Vågen kan ligge der til søndag 28.juli.
Start og mål for Maritim Ryfylke Rundt blir i Vågen i Stavanger.
Starten går fredag 26. juli kl. 18.00, så blir det kvelds- og nattseilas rundt i Ryfylke.
Lørdag kl 17.00 blir det premieutdeling med en god og spennende gladmatbuffet for de
påmeldte deltagerne!
Maritim Ryfylke Rundt arrangeres med Seilforeningen 1928 som organiserende myndighet.
Løpet er på ca. 44 nm.
1

REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

2

REKLAME
Båter skal vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1

Regattaen er åpen for båter som har gyldig Nor Rating-målebrev.

3.2

Denne regattaen er lisenspliktig. Det betyr at alle deltagere må løse startlisens
på www.seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx

3.3

Påmeldingen skjer elektronisk via www.seilforeningen1928.no innen 12.07.13.
Påmeldingsavgiften betales elektronisk ved påmelding.

3.4

Ved tilstrekkelig påmelding blir det satt opp egen shorthanded klasse (maks 2
personer i båten).
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4

GEBYR
Påmeldingsgebyr dekker regattaavgift og Gladmatbuffet for alle deltagerne i
regattaen.
Påkrevde gebyrer er som følger:
Antall deltagere i båten under regattaen

Gebyr

Inntil 2
Inntil 4
Inntil 6
7 eller flere

NOK
NOK
NOK
NOK

500,750,1000,1400,-

Gebyr pr ekstra deltager utover mannskap på premieutdeling med
Gladmatbuffet: NOK 225,Påmelding av ekstra deltagere til premieutdelingen skjer ved den elektroniske
påmeldingen eller ved registreringen.
5

TIDSPROGRAM
Registrering:
Torsdag 25. juli kl. 16.00-19.00
Fredag 26. juli kl. 09.00-16.00
Registreringen foregår i butikken til Maritim Båtutstyr i Lervik, Stavanger.
http://www.maritim.no/maritim-stavanger

Besøksadresse: Lervig brygge 6, 4014 Stavanger
58°58.036 N
5° 45.745 E
Her er det mulighet for å legge til med båt.
Regattastart kl 18.00 fredag 26. juli
Premieutdeling kl 17.00 lørdag 27. juli
6

SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene vil bli tilgjengelige på www.seilforeningen1928.no
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7

LØPET
Løpet blir definert i seilingsbestemmelsene. Med start og målgang i Vågen
Stavanger.
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8

PREMIER
Det blir 1/3-dels premiering inntil 3 premier i hver klasse bestående av
gavekort hos Maritim Båtutstyr.

9

ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4,
Avgjørelse om å kappseile i kappseilingsreglene. Den organiserende
myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person
eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

10

FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

11

YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt
Regattaleder Marton Michaelsen ryfylkerundt@gmail.com
Telefon: 97110922

