NORSK OPTIMISTJOLLE KLUBB

Sist oppdatert: 2013-03-20

Egenerklæring

SEILNUMMER:

NORKryss:

Seiler:

Fylles ut av

Gutt

Fornavn:

arrangøren

Etternavn:

Jente

E-post:

Født:

Seilingsbestemmelsene for regattaen viser til Klassereglene for Optimistjollen. Disse klassereglene
er laget for å styrke jollen som en "en type båt" - der alle seilerne har lik båt og resultater ikke er
påvirket av utstyret. Klassereglene er tilgjengelig på Norsk Optimistjolleklubb's hjemmesider www.optimistjolle.no .
Klassereglene sier noe om forhold som arrangør vil at seiler skal bekrefte i forkant av
regattaen. Kontroll og håndhevelse av Klassereglene støttes av Norsk Optimistjolleklubb.

Ved stikkprøve
kontroll
IKKE

Fyll ut og bekreft ved signatur nederst på arket - at:

Gjelder kun deltagere i klasse A

Gjelder alle deltagere (også klasse B)

OK

A. Jeg har gyldig forsikring som dekker ansvar ovenfor tredjemann.
B. Båten og utstyr tilfredstiller alle sikkerhetsbestemmelser i Klassereglene:
- Tre tette flyteputer. Riktig festet og med riktig størrelse.
- Tau eller strikk som fester kjølen til skroget.
- Mastesikring som hindrer at masten faller ut ved kullseiling
- Maksimum avstand mellom bommen og hanefoten til festing av storseilskjøte
er 10 cm
- Minst ett øsekar >1 liter forsvarlig festet til båten med tau eller strikk
- Padleåre forsvarlig festet til båten med tau eller strikk
- Slepetau av flytemateriale, min 5mm, min 8 meter langt
- Fløyte forsvarlig festet til flytevest med tau eller strikk
C. Jeg har gyldig båtkort med signatur for godkjent flyteprøve
D. Alt utstyr - båt, seil, mast, bom, spri, ror og kjøl er ihht. Klassereglene.
E. Jeg seiler denne regatta bare med ett sett utstyr nevnt i pkt. D. Blir noe ødelagt,
må det søkes dispensasjon for å bytte. (fyll ut nr.)
- Skrog ID nr:
- Mast ID nr:
- Bom ID nr:
- Spri ID nr:
- Ror ID nr:
- Kjøl ID nr:
- Seilknapp ID:
Jeg bekrefter herved at ovenstående opplysninger er korrekte.

…………
……………………………………………………………………..
Dato
Seiler (sign)
Det er søkt om dispensasjon fra:
Dato: Innvilget/Sign. Jury
Punkt:
Punkt:
Punkt:

OK

