Kristiansand roklubb ønsker velkommen til

Åpent Norsk mesterskap i coastalroing, 2017
Kristiansand sentrum/byfjorden
Regattaarrangør:
Tid og sted
Båttyper
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsadresse:
Kontaktperson:

Regattakontor Påmelding

Kristiansand roklubb
Lørdag 16.9.2017 Kristiansand sentrum, Bystranda.
Coastalbåter i hht til FISA mål
Senest innen onsdag 6 september
Etteranmeldinger tillatt mot 50% tillegg på startkontingenten
Kristiansand roklubb
Arvid Bentsen
Mobil; +47 91340944
E-post: arv-ben@online.no
Se; roklubben.com,
Sekretariat/påmelding: coastal2017@roklubben.com

Kr 150 for 1x, 250 for 2x og 350 for 4x+
Startkontingent:
Konto for innbetaling av startkontingent: 3000.60.35317
Kombinasjonslag:

Kun klubblag. Det tillates "lånt " styrmann i 4x.

Etteranmeldinger

Etteranmeldelser godtas mot 50% tillegg i startkontingenten
dersom dette ikke fører til at det blir nytt forsøksløp.

Informasjonsmøte:

Tidspunkt kommer

Premieutdeling:

Når løpene er ferdige.

Særlige opplysninger:

Regattaen holdes på Byfjorden utenfor Tangen/Bystranda,
Kristiansand sentrum. Lørdag 16. september 2017.
Det settes opp løp i hht løpslista. Hver deltaker kan delta i maks to
løp. Det er mulig å bruke ”lånt” styrmann.
Antall og type løp er endelig. Arrangøren forbeholder å endre
rekkefølgen og starttider pga utsettelser og uforutsatte hendelser
Banen er på 6 km.
Start/mål: Det er ”flyvende start” eller seilstart. Ref FISA coastal
regulations. Det blir brukt flagg i steden for kuler.
Målgang i land på bystranda
Klasser med mindre tilslutning, kan slås sammen til et løp.
Arrangøren vil kunne arrangere løp for båtklasser som ikke er
nevnt i innbydelsen hvis det anmodes om dette innen
påmeldingsfristen. Det åpnes dermed for deltakelse i eget løp for
båter tilsvarende coastalbåter, men som ikke er godkjente
coastalbåter. Regler og startkontingent som for coastalbåter
Starttidspunkt settes opp av arrangøren.

B-finaler

Det tas utgangspunkt i FISA coastal regulations samt Nordisk
tilleggsreglement for coastal
Vi satser på å kunne låne/leie ut båter
Hengere kan parkeres ved roklubben. Båtene ros til Bystranda
Det vil ikke bli B-finaler.

Kiosksalg:

Vi vil ha åpen "kiosk" .

Annet:

På søndag 17.9 vil det bli arrangert en felles rotur i
Kristiansands-skjærgården. Vi tilpasser etter vær og ønsker
Roerfest på kvelden (16.9) i roklubben.
Mer info, kart over banen etc kommer, se; roklubben.com

