Ranglistestævne for OK Joller
Kerteminde sejlklub
27 og 28. Juni 2020
Sejladserne sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.
Skandinavisk Sejlerforbunds regler og klasseregler for OK joller, med ændringer og
tilføjelser iht. Notice of Race (vedhæftet)og Sejladsbestemmelser.

Lørdag den 27. maj 2020 planlægges 4 sejladser.
Søndag den 28. maj 2020 planlægges 3 sejladser.
Starttidspunkt for 1. sejlads lørdag er kl. 1100 og søndag kl. 1000

Praktiske oplysninger:
Program:
Fredag den 26 juni 2020:
Deltagere ankommer til Kerteminde Havn.
Jolleslæbestedet er åbent, og dem, der har lyst og tid, er velkomne til at prøve vandet og vurdere
sejladsforholdene.
16.00 - 20.00

Bureauet åbent for registrering mv.

16.00

Campingområdet åbent – bureauet anviser plads.

20.00

Aftensmad for de deltagere, der har bestilt ved tilmeldingen. Prisen for
aftensmaden er kr. 100,- som betales i forbindelse med tilmelding.

Lørdag den 27 juni 2020:
07.30 – 08.30:

Morgenmad og smør selv madpakker

08.30 – 10.30:

Bureauet åbent for registrering

11.00:

Første start

Den næste sejlads startes så hurtigt som muligt efter afslutningen af den foregående.
Mole øl ved klubhuset efter sejladserne.
19.00

Aftensmad i klubhuset (inkl. I stævnegebyr)

Søndag den 28 juni 2020:
07.30 – 08.30

Morgenmad og smør selv madpakker

10.00

1. sejlads starter

Den næste sejlads startes så hurtigt som muligt efter afslutningen af den foregående.
Mole øl ved klubhuset efter sejladserne.
Præmieoverrækkelse snarest efter udløb af protesttiden/afgørelse af evt. protester.
Der vil være præmie for de 5 bedste både.

Deltagergebyr og tilmelding:
Deltagergebyret er sat til kr. 500,- pr. deltager, der dækker morgenmad og smør selv madpakke
begge dage samt middag lørdag aften og camping. De, der ønsker aftensmad fredag, skal tilmelde
sig dette og betale via tilmeldingsskemaet og der opkræves kr. 100,- pr deltager.
Tilmelding og betaling sker via OK jolleklubbens hjemmeside.
Tilmeldingsfrist den 14 juni 2020. Betaling til Kerteminde Sejlklub, mobilpay nr. 80 127

Husk at skrive OK+sejlnr. i kommentarfeltet til Mobile Pay. Det gør vort arbejde meget lettere.

Camping og overnatning
Der kan camperes gratis i umiddelbar nærhed af Søsportscentret. I telt på græs, og i
campingvogn/mobile home på grus. Gratis eltilslutning.
Hotel, Bed and Breakfast, Vandrehjem eller leje af sommerhus: Spørg Kerteminde Turistforening
+45 65 32 11 21 eller www.visitkerteminde.dk

Toilet og bad
Marinaens faciliteter kan benyttes.

Kode for fri benyttelse af toiletter og baderum udleveres af Buireauet.
Kort til betaling af varmt vand trækkes i automat ved marinaens kontor. (Depositum kr. 50,-, et
bad koster 2 – 3 kr. . Restbeløbet udbetales fra samme automat.

