Seilingsbestemmelser for Klubbmesterskap (Espelund Cup) 2017
Tur & hav og kjølbåter
Onsdag 16 August 2017.
1. Regler
Regattaen vil være underlagt de internasjonale kappseilingreglene (ISAF 2017 – 2020),
Skandinavisk Seilforbund forskrifter og Klassevedtekter i den utstrekning disse ikke
strider mot kappseilingsreglene eller seilingsbestemmelsene. Deltagende båt må være
forsikret mot ansvar overfor tredjemann.
2. Registrering
Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å stille på startlinjen onsdag 16 august.
Organiserende myndighet kan ta stikk prøver på at deltagende båt har gyldig
ansvarsforsikring, gyldig målebrev, at klassereglene og sikkerhetskrav tilfredstilles.
3. Beskjed til Deltagere
Beskjed til deltagerne vil bli slått opp på offisiell oppslagstavle på regattakontoret.
4. Endring i Seilingsbestemmelsene
Eventuelt endring i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp før kl 16:00 samme dag de trer
i kraft.
5. Signal på land
Signaler på land vil bli gitt på signalmast på ”Stein” syd for regattakontoret.
6. Tidsprogram for kappseilasen.
Første varsel kl 18:00. Tidsintervallet mellom klassene er 5min.
Det planlegges maks 2 seilaser med pølsebane.
Ingen start etter kl 20:00.
7. Klasseinndeling og Klasseflagg.
Start
Klasse
1.
RS Elite
Princess
Soling
T/H NOR rating mindre en 0,89

Klasseflagg
E
E
E
E

2.

D

T/H NOR Rating lik eller over 0,89

8. Baneområde
Kappseilingen vil bli gjennomført på Husøyflaket. Begrensninger som er angitt på TS
skjærgårdskart av 2002 er å anse som ikke seilbart farvann. Begrensingsmerkene er å
annse som merker og skal ikke berøres.

9. Løpet.
Det vil bli slått opp på startbåt antall runder det skal seiles, senest 4 min før start. Se
vedlegg. Alle merker skal holdes om babord.
10. Avkorting & Annullering.
Løpene kan avkortes ved merkerundinger, ved at målgang skjer mellom merke og
komitebåt som viser signalflagg ”S” og lydsignal. Annullering skjer etter
kappseilingsregelene pkt 32.1
11. Maksimal tid
Båter som ikke har kommet i mål inne 60min etter start anses som ikke fullført og vil
noteres med DNF. Dette endrer regel 35 og A4.1
12. Merker
Kryssmerke vil være røde sylinder bøye. Start-/ mål-/ lensemerke vil være oransje kule
bøye med stang og oransjeflagg.
13. Start
Seilasene starter i henhold til kappseilingsregel 26.
Startlinjen vil være mellom oransje flagg på startbåt og orangsjemerke med flagg.
Båter som starter 4 min etter start vil bli oppført som DNS. Dette endere regel A4.2
14. Mål gang
Mållinjen er mellom oransje flagg på startbåt og oransje merke med flagg.
15. Protest
Båter som protesterer skal føre signalflagg ”B” tydeligsynlig ved passering mål.
Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres inne 30min etter at sist
båt i klassen har passert mål. Samme frist gjelder for protester fra regattakomiteen,
protestkomiteen og for søke godtgjørelse.
Dette endrer regel 61.3 og 62.2
Beskjed om protester vil bli slått opp 15 min etter protestfristens har utløpt.
16. Annen straff
Straffer ved tidspunkt for en hendelse en båt kan ta straff iht regel 44.1 & 44.2
17. Premiering
1/3 av de startende båter i hver klasse vil bli premiert.
Premieutdelingen vil bli holdt på Fjærholmen snarest mulig etter innkomst.
18. Ansvarsfraskrivelse.
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4. Avgjørelsen om å
kappseile.
Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller
person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.
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