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MEDELSE OM REGATTAEN
15. TIL 18. Juni 2017

Vi inviterer dig til at deltage i klubkapsejlads Offshore Race Week Bornholm
Regatta med 2 kapsejladser: Bornholm Challenge og Christiansø Challenge
1. Arrangører
Regattaen organiseres af Nexø Sejlklub i tæt samarbejde med turist firmaet
BORNPOL, Nexø Havn, kulturforening SILO2 og Erhvervsgruppe Øst.
2. Regler
2.1 Regattaen gennemføres i overensstemmelse med De Internationale søvejsregler
(COLREGS),
2.2 Med gældende 2017-2020 ISAF sejlads regler
2.3 ISAF Offshore Special Regulations.
2.4 I tilfældet af uoverensstemmelser i den danske oversættelse af reglerne,
henvises til den originale engelske version.
3. Reklame
3.1. ISAF reklamę kode gælder.
3.2. Der kræves af alle deltagerne at alt det udleverede reklamemateriale fra
Regattaens sponsorer placeres synligt på båden under hele regattaen, fra det
øjeblik materialet udleveres og indtil båden forlader marinaen. Dette gøres på
følgende måde:
a) Sejlbådens start nummer med reklamer placeres på begge fribord, i de første
20% af bådens længde i retning mod stævnen.
b) Sponsorernes flag skal hænge under den venstre saling under hele
arrangementet.
c) ORW Bornholm regattaflag placeres på agterstaget ikke mindre end 1,5 meter
over dækket.
3.3. Evt. reklamer fra tidligere regattaer skal fjernes fra bådene.
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4.

Medie rettigheder

Ved at deltage, giver rederne og deres gæster organisatorerne ret og samtykke til
at blive fotograferet og filmet under regattaen og til at offentliggøre og udsende
disse materialer i alle medier med henblik på reklame og redaktion.
5.

Regatta området
Kapsejladserne vil blive afholdt på to baner.
5.1 Bornholm Challenge: rundt om Bornholm, med start og mål
udfor Nexø. Længden af ruten er ca. 66 sømil.
5.2 Christiansø Challenge: rundt om øgruppen Ertholmene, med start og
mål udfor Nexø. Længden af ruten er ca. 33 sømil.

6. Klassifikation
Kapsejladserne bliver afholdt i åbne klasser ( ingen målerbrev )
6.1 Regattaen er målrettet alle kølbåde.
6.2 Følgende klasser oprettes:
Klasse I – Double Handed (2 mands besætning) med LOA op til 10 m.
Klasse II – Multi Handed (frit besætningsvalg) med LOA op til 10 m.
Klasse III - Double Handed (2 mands besætning) med LOA 10 meter og
derover.
Klasse IV - Multi Handed (frit besætningsvalg) med LOA på 10 meter og
derover.
6.3 En Klasse oprettes når mindst 3 sejlbåde registreres i klassen.
6.4 Regattaen betragtes som gennemført hvis minimum en af de planlagte
kapsejladser gennemføres.
6.5 En detaljeret beskrivelse af klassifikations grupper og ruterne for de
planlagte løb findes i sejladsbestemmelserne.
6.6 Sejladsbestemmelserne kan ses på www.orwbornholm.com
7. Tilmeldings gebyr
Ved ønske om deltagelse betales der et tilmeldingsgebyr som er ikke refunderbart
og udgør for båd + kaptajn:
- 400 DKK, LOA til 10.0 m.
- 500 DKK, LOA 10.0 m og over.
- 150 DKK pr medlem af bådens besætning.
8. Registrering online
8.1 Så hurtigt som muligt og ikke senere end 1. juni 2017 kl. 24:00 skal alle
sejlbåde registrere sig ved at gå ind på www.orwbornholm.com.
8.2 Ved at sende en udfyldt registreringsformular accepterer man automatisk
kravet om at betale tilmeldingsgebyret. Deltageren vil derefter modtage de
nødvendige betalings oplysninger med kontonummer om hvortil pengene skal
overføres elektronisk, fra regattaens organisator.
8.3 Sejlbåde som registrerer sig i regattaen inden 10. april 2017 får 25% rabat på
tilmeldingsgebyret for båden og 30% rabat for hvert medlem af besætningen.
8.4 Organisatorerne har lov til at tage imod en registrering efter tidsfristen d. 1.
juni 2017. I sådanne tilfælde opkræves en ekstrabetaling på 50% af
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tilmeldingsgebyret.
9. Ophold i havnen
Ophold for deltagerbåde i Nexø havn (position 55°03.644'N, 015°08.114’E) i
dagene fra torsdag 15. juni. fra kl.14:00 til søndag 18. juni kl.14:00 er dækket af
tilmeldingsgebyret.
10. Personlig check in
Bådens reder eller skipper skal personligt melde sig til kapsejladskomitéen i Nexø
Sejlklubs klubhus torsdag den 15. juni 2017 mellem kl 16:00 - 20:30 med
følgende dokumenter:
a) Bevis for bådens gyldige ansvarsforsikring og registeringsbevis eller klassebevis.
b) En udfyldt og underskrevet formular om eget ansvar, modtages elektronisk
sammen med bekræftelsen for registrering fra organisatoren.
c) En aktuel liste over besætningen,
d) Det er muligt at lave ændringer og tilføjelser ved at medbringe en ny udfyldt
formular med alle ændringer. Efter den 15. juni kan en potentiel ændring i
besætningen kun ske ved skriftlig samtykke fra kapsejladskomitéen.
e) Tilføjelsen af ekstra besætningsmedlemmer ud over dem der er registreret i
formularen kræver et tillæg til tilmeldingsgebyret som dækker de nye besætnings
medlemmer.
11. Målinger
Alle sejlbåde skal være klar til måling og inspektioner der retter sig mod
overholdelse af reglerne (regel 78.2 sidste afsnit) i Nexø havn den 15. juni fra
klokken 18.00 – 20.30.
12. Regatta ORW Bornholm 2017 Program
Torsdag 15.06.2017
16.00 Kapsejladskontoret åbner i Nexø Sejlklubs klubhus.
Aflevering af start-erklæringer.
Udlevering af info materiale, regatta mærkning og t-shirts.
20.00 Velkomstreception for deltagerne.
Fredag 16.06.2017
05.30 Skipper møde.
06.30 Start på Bornholm Challenge kapsejlads.
Lørdag 17.06.2017
08.30 Skipper møde.
10.00 Start på Christiansø Challenge kapsejlads.
19.30 Officiel afslutning af ORW BORNHOLM 2017,
med præmieoverrækkelse.
20.00 Koncert og buffet til deltagerne.
Søndag 18.06.2017
Deltagerskibe sejler tilbage til deres hjemhavne.
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14.

Kommunikation

Undtagen når der kommunikeres på VHF Ch 72 med Kapsejladskomitéens udvalg,
må bådene under kapsejladserne ikke sende eller modtage kommunikation af
oplysninger der ikke er offentligt tilgængelige for alle bådene der deltager.
15.

Hovedpræmier

15.1 For hver Klasse er der følgende hovedpræmier:
a)
b)
c)

Bornholm Challenge trofæ vinderen er hurtigste båd der sejler Bornholm
rundt for sejl.
Christiansø Challenge trofæ vinderen er hurtigst båd sejler der sejler øgruppe
Ertholmene rundt for sejl.
Vinderen af ORW Bornholm trofæ i hver kategori er den båd der scorer det
højeste samlede antal point i begge sejladser.

15.2 Bornholm Challenge og Christiansø Challenge vandretrofæer ejes af Nexø
Sejlklub. Vinderne er forpligtet til at returnere disse til Nexø Sejlklub senest
5.maj næste år.
15.3 Deltageren i hver kategori der har den hurtigste sejltid til dato, er
indehaver af Bornholm Challenge eller Christiansø Challenge rekord indtil
rekorden bliver slået i næste regatta ORWBORNHOLM.
16. Ansvarsfraskrivelse
Al deltagelse i regattaen er på eget ansvar. Organisatorer, sponsorer, eller enhver
anden som tager del i organiseringen af ORWBORNHOLM er ikke ansvarlig for tab,
ødelæggelser, sundhedsskader eller andre vanskeligheder i forbindelsen med
mennesker eller ting, på land eller i vand, som følge af deltagelsen i regattaen.
Hver bådejer eller hans repræsentanter accepterer disse betingelser ved at udfylde
regatta registreringsformularen.
Deltagerne bedes være opmærksomme på den grundlæggende regel 4 del 1 af ISAF
regler:
” Ansvaret for en båds beslutning om at deltage i en kapsejlads eller at fortsætte
med at kapsejle er alene bådens”
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