Skive Sejlklub inviterer til

Cup 2011

Det åbne Limfjordsmesterskab

Lørdag, den 20. og søndag, den 21. august 2011 for
OptimistOptimist-, Zoom8Zoom8-, LaserLaser-, EuropaEuropa-, 405405-, 29´er29´er- og Fevajoller
Sted:

Skive Sejlklub
Strandvejen 24
7800 Skive
Stævne tlf.: 9752 5454 / 2128 1908

Deltagere:

A, B og C – optimistoptimist-, Zoom8Zoom8-, Laserser-, EuropaEuropa-, 405 – , 29´er og Fevajoller.

Program:

Lørdag, den 20. august
Kl. 09.00 Bureau åbner
Kl. 10.00 Velkomst og Skippermøde. Umiddelbart herefter start på 1.
sejlads.
Søndag, den 21. august
Kl. 10.00 Start på dagens 1. sejlads.

Antal
sejladser:
Bane:

Der sejles efter I.S.A.F. Kapsejladsregler
20092009-2012, med Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter, DS. Sejladsbestemmelser samt Limfjordskredsens særlige
regler og klassebestemmelser. Gyldigt
klasseklasse- og forsikringsbevis skal kunne
forevises på forlangende. For optimister,
der deltager med en ikke IOD95 jolle,
der ellers er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand, kan en sådan jolle deltage
uden at forevise et gyldigt klassebevis.

Sejlnumre:

Der skal være tydelige sejlnumre i alle
sejl.

Indkvartering: Der kan camperes på det grønne område bag klubhuset. Oplys venligst cam
cam-ping behov ved tilmelding.

Der startes ingen sejladser senere
end kl. 15.00.

Forplejning:

Der planlægges frokost på land
begge dage for CC-optimister.

Se skivesejlklub.dk efter 8. august for
nærmere information.

Startgebyr:

Der søges gennemført 7 sejladser
eller flere.

Enmandsjoller: 100 kr. pr. jolle.
Tomandsjoller: 150 kr. pr. jolle.
Startgebyret skal være betalt inden start.

Følgebåde:

Alle følgebåde skal registreres i bureau
lørdag inden kl. 09.30.

Tilmelding:

Senest søndag, den 14. august til:
Hanne Jørgensen
Tlf. nr. 2237 4765
E-mail: hj@skivehs.dk

Alle joller sejler på samme bane.
Der anvendes trapezbanesystem.
B-optimister skal føre 60 cm rød
markering i sprydbarmen.

Præmier:

Regler:

Der er præmier til hver 3. startende
der er rettidigt tilmeldt i AA-, BB- og CCrækkerne, dog højst 25 præmier,
der fordeles forholdsmæssigt. Hos
de resterende klasser er der præmier til hver 5. startende båd.

