BARÖSUND RUNT 4.-5.8.2017
Tävlingsinbjudan
West Nyland Yacht Club – WNYC
Barösund, Ingå

WNYC inbjuder seglare att delta i Barösund Runt i Ingå, Barösunds skärgård, lördagen den
5.8.2017.
Kappseglingen seglas enligt LYS-handicap och startas som chase-start enligt deltagande båtens
LYS-tal.
Start
Starten sker på vattenområdet mellan Orslandet och Barölandet på lä sidan av färjan. Starten är
en medvindsstart.
Målgång
Mållinjen finns I närheten av Hyklösund, före färjan mellan Barölandet och Orslandet.
Banan
Banans längd är ca 22 NM och definieras i Banbeskrivningen på www.barosundrunt.fi.
Banan går runt Barösunds skärgård via det sk. Olympiafaret. Beroende på vindriktningen seglas
banan antingen medsols eller motsols.
Anmälning
Anmälningen öppnas 10.2.2017 senast kl.10.00. Anmälningarna görs på www.barosundrunt.fi, via
ett anmälningsförmulär. Anmälningstiden går ut den 15.7.2017 kl. 18.00. Om ett båtlag önskar
anmäla sig efter given tid, skall tävlingsnämnden kontaktas per e-post, race@barosundrunt.fi
Anmälningsavgifter
Open class, Ladies class och Family class: LYS 1.17 och högre

€110,-

Open class, Ladies class och Family class: LYS 1.16 och mindre € 80,(Family Class: Besättning består av familjemedlemmar där alla är minst kusiner)
Singlehanded € 60,Registrering
Registrering sker i tävlingens Race Office på Orslandet. Registreringen är öppen den 4.8.2017 kl.
16.00-20.00 och enligt överenskommelse vid behov.

Skepparmöte
Skepparmötet hålls på Restaurang Scola eller Magasinet fredagen 4.8.2017 kl. 18.45. Platsen
bekräftas på anslagstavlan senast 4.8.2017 kl. 18.30.
Förtöjning
Deltagande båtar visas förtöjningsplats vid butiksbryggan på Orslandet. Båtlag bes även
förbereda sig för ankring på viken bredvid. I fall båtar lämnas på redden, står arrangören för ribtransport från/till båtarna från butiksbryggan. Mera info om detta på www.barosundrunt.fi
närmare evenemanget.
Social Events
WNYC vill sätta vikt på den sociala samvaron under regattaveckoslutet.
Pre Race Party 4.8.2017 ca. kl. 19.00
På fredagen önskas alla deltagare välkomna på Pre Race Partyn. Regattans öppning och
skepparmöte kl. 18.45 med efterföljande middag.
På lördagen serveras frukost i Magasinet kl. 9.00 framåt. Lunchpaket kan köpas med, boka gärna
i förväg.
After Sail Party på lördagen ordnas I hamnen genast när båtarna kommer I land. Kalla drycker
samt snacks serveras till facilt pris.
Prisutdelning och Regattaparty
Restaurang Scola, 5.8.2017 kl. 19.00
Förhandsanmälningar önskas till Pre Race Partyn samt till Regattapartyn. info@ravintola-scola.fi
eller per telefon, 050 5343907 Petteri Pasanen.

Övrigt
Tillägsinfo: race@barosundrunt.fi, eller per telefon, Jussi Mankki, 045 113 7010 och Magnus
Vaenerberg, 0440 455 755.
Följ även uppdateringar på webb-sidan www.barosundrunt.fi och på Facebook-gruppen
Barösund Runt!

VARMT VÄLKOMNA!
West Nyland Yacht Club

