SPAR NORD CUP
13. – 14. juni 2015

Sunds Sejlklub indbyder hermed til jollestævne.
Dato:

Lørdag d. 13. juni – Søndag d. 14. juni

Regler:

Der sejles efter ISAF´s regler for kapsejlads 2013-2016 med Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter og
klasseregler for de pågældende klasser.
Sejladsbestemmelser udleveres ved registrering, og forefindes på den officielle opslagstavle.

Deltagelse:

Optimist A, B og C, Tera, Zoom8, Europa, Laser og Feva.
Optimist B skal føre et rødt bånd i sprydbarmen.
Joller skal være ansvarsforsikrede.

Registrering:

I Bureauet inden første start.
Bureauet er åben lørdag fra kl. 7.30.

Tidsplan:

Lørdag:

Søndag:

9.30
14.00
18.30
9.00

Skippermøde, start herefter.
Prøv noget nyt.
Fællesspisning.
Start på dagens første sejlads.
Der startes ikke senere end kl. 15.30.
Præmieoverrækkelse,

Startgebyr:

En mandsjolle 100 kr. - To mandsjolle 150 kr.

Bane:

Der sejler på to baner.

Pointsystem: Lavpointsystem.
Ledsagebåde: Ledsagebåde med forældre/trænere skal registreres i bureauet før sejladserne.
Registrerede ledsagebåde indgår i stævnets nødberedskab.
Ledsagebåde sejler under dispensation for gældende regler for brug/sejlads med motorbåde på Sunds Sø,
ledsagebåde må derfor kun færdes på vandet som ledsagebåd til jolle sejlere.
Præmier:

Der er præmier til hver 3 startende optimist og til hver 5 startende i de øvrige klasser.

Forplejning:

Kantinen er åben under hele stævnet, hvor der kan købes is, slik, drikkevarer m.m..
Der kan tilkøbes forplejning under stævnet som bestilles ved tilmeldingen.
Morgenmad: lørdag og søndag: 35 kr. pr. dag
Frokost: lørdag og søndag: 35 kr. pr. dag – børn under 9 år: 20 kr.
Lørdag aften: Helstegt pattegris 130 kr. for voksne - børn under 9 år: 65 kr.

Camping:

Der vil være mulighed for camping fra fredag kl. 16.00. på arealet omkring sejlklubben i forbindelse med
stævnet. Behov herom oplyses ved tilmelding.

Tilmelding:

Senest mandag d. 8. juni.
Tilmelding og betaling via. vores hjemmeside www.sunds-sejlklub.dk
eller tlf. 28 56 96 21 – corona@os.dk
Ved tilmelding oplyses: Navn, klasse, sejlnr. klub, camping og evt. forplejning.
SUNDS SEJLKLUB ER MEDLEM AF DANSK SEJLUNION OG TILKNYTTET DANSK IDRÆTS-FORBUND

