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TILKYNNING UM KEPPNI
1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6

Reglur
Keppt verður samkvæmt reglum sem lgreindar eru í Alþjóða kappsiglingareglum 2021-2024
Einnig gilda Kappsiglingafyrirmæli SÍL.
Einnig gilda reglur IRC.
Keppnin verður ekki haldin ef keppnisstjórn hefur ekki yﬁrsjón yﬁr keppnissvæðið vegna
skerðingar á skyggni.
Ef tungumálum ber ekki saman skal enska útgáfa textans gilda.
Þegar regla 20 gildir, má bátur gefa l kynna þörf fyrir rúm l að stagvenda t.d. með kalli eða
bendingum.
Þegar regla 20 gildir, má bátur gefa l kynna þörf fyrir rúm l að stagvenda t.d. með kalli eða
bendingum.
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Kappsiglingafyrirmæli
Kappsiglingafyrirmælin verða birt á heimasíðu félagsins brokey.is
Kappsiglingafyrirmælin eru samkvæmt leiðbeiningum í RRS Viðauka S/ sjá þýðingu SÍL af
sniðmá á heimasíðu SÍL.

3
3.1
3.2
3.3

Samskip
Keppnissjórn bir r upplýsingar á heimasíðu brokey.is
Keppnisstjórn notar rás 6 fyrir öll samskip
Á meðan á keppni stendur (tekur gildi við fyrsta viðvörunarﬂaut) mega keppendur ekki nota
talstöðvar eða önnur samskiptatæki nema í neyðara lvikum og ef allir keppendur fá sömu
upplýsingar. Þessi takmörkun gildir einnig um farsíma
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Hlutgengi og þá taka
Mó ð er opið öllum kjölbátum og dagbátum. Áhafnameðlimur verður að vera fullgildur
félagi í siglingafélagi skv. móta og keppnisreglum SÍL.
Mó ð er opið öllum bátum í ﬂokki kjölbáta og dagbáta í forgjafakeppni með IRC forgjöf sem
SÍL samþykkir.
Bátur skal hafa gilt IRC forgjafaskírteini.
Keppt er í opnum ﬂokki kjölbáta með IRC forgjöf.
Hlutgenga báta má skrá með því að fylla út skráningarblað sem er á heimasíðu félagsins og
senda það ásamt staðfes ngu á skráningargjaldi l brokey@brokey.is,
fyrir kl.: 11:30 þann 28. maí 2022
Við greiðslu þá tökugjalds í h ps://www.sportabler.com/shop/brokey vinsamlega takið fram
nafn báts sem keppt er á. Einnig er hægt allt fram að skipstjórafundi að greiða þá tökugjald í
greiðsluposa félagsins.
Nálgast má skráningarform á heimasíðu félagsins h p://brokey.is/keppnismal/keppnisgogn/
Skráning telst ekki gild fyrr en öllum skráningarskilyrðum er fullnægt og þá ökugjald hefur
verið grei .
Skráning að fres liðnum er heimiluð fram að skipstjórafundi gegn 100% álagi.
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Þá tökugjald
Áskilin gjöld eru e irfarandi: Þá tökugjald á hvern áhafnarmeðlim er kr. 1.500. Þá tökugjald
e ir skáningarfrestur er liðinn er kr. 3.000
Önnur gjöld: Engin önnur gjöld eru vegna þá töku í þessu mó .

6
6.1

Takmarkanir um áhöfn
E irfarandi takmarkanir gilda um ölda í áhöfn: Fjöldi áhafnarmeðlima er samkvæmt reglum
IRC og forgjafarskírteinis.

7
7.1
7.2

Auglýsingar
Bátar gætu þur að sýna auglýsingar sem skipuleggjendur velja og láta í té.
Skipuleggendur geta skaﬀað fatnað með auglýsingum sem keppendur skulu bera eins og
heimilað er í auglýsingareglum World Sailing.

8
8.1

Undanriðlar og úrslitakeppni
Enginn undanriðill er.
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Tímaáætlun
Skráningu skal lokið fyrir skipstjórafund
Mælingar og skoðun fer fram strax að loknum skipstjórafundi ef keppnisstjóri óskar e ir því.
Keppnisdagar / dagskrá:
4. júní, skipstjórafundur kl. 11:30
Fjöldi keppna er 1
4. júní, viðvörunarmerki kl. 12:55.
Ekki geﬁð viðvörunarmerki e ir klukkan kl. 16:00
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Mælingar og skoðun
Leggja skal fram gilt forgjafarskírteini fyrir hvern bát.
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S gagjöf
Notað er lágs gakerﬁ skv A4.1 í viðauka A
Ljúka þarf 1 umferð l að keppnin teljist lokið.
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Bryggjupláss
Brokey útvegar viðlegupláss fyrir þá takendur frá þriðjudeginum 31. maí l þriðjudagsins 7.
júní við ﬂotbryggju félagsins á Ingólfsgarði. Það þýðir ekki að lofað sé stæði með útleggjurum.
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Takmarkanir á að bátar séu teknir á land
Kjölbátar skulu ekki teknir á land á meðan mó ð stendur yﬁr nema að fengnu skriﬂegu leyﬁ
keppnisstjórnar og í samræmi við þá skilmála sem þar eru lgreindir.
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Köfunarbúnaður og plastlaugar.
Ekki skal nota öndunarbúnað l notkunar neðansjávar og plastlaugar eða
samsvarandi búnað við kjölbáta frá því undirbúningsmerki fyrir fyrstu keppni er geﬁð og þar
l mó lýkur.
Óheimilt er að þvo kjölbáta undir vatnslínu á keppnis ma.
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Persónuvernd
Með skráningu í keppni heimila þá takendur myndbir ngar á vegum keppnishaldara og SÍL
ásamt bir ngu úrslita.
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Takmörkun ábyrgðar
Keppendur sem taka þá í mó nu gera það á eigin ábyrgð. Sjá reglu 3, Ákvörðun um að
keppa. Skipuleggjendur ﬁrra sig allri ábyrgð vegna skemmda eða líkamstjóns eða dauðsfalla í
tengslum við eða fyrir eða e ir keppni eða á meðan keppni stendur án llits l orsakatengsla.
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Tryggingar
Hver bátur skal vera tryggður og með gildri ábyrgðartryggingu sem bæ r tjón sem kann að
eiga sér stað.

18
18.1
18.2

Verðlaun
Vei verða verðlaun fyrir þrjú fyrstu sæ n.
Verðlaunaa ending hefst strax að lokinni keppni.
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Frekari upplýsingar
Frekari upplýsingar vei r Ólafur Már Ólafsson, olafur@brokey.is, 7712090 & 8542980

