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NOTICE OF RACE

Premium Dealers

Arrangør: Fredrikstad Seilforening
Pitstop: Arendals Seilforening

Hovedsponsor: Watski AS
Mediapartner: SEILmagasinet

Velkommen til havseilasen:

Watski skagerrak tWostar «offshore» 

og kystseilasen:

Watski skagerrak tWostar «Coastal»
Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» er en havseilas for to seilere som sammen utfordrer 
Skagerrak som konkurransefarvann. Regattaen har to etapper med en pitstop.

Watski Skagerrak TwoStar «Coastal» er en kystregatta for to seilere. Regattaen går langs 
kysten av Norge og Vest-Sverige. Regattaen har to etapper med en pitstop.

Begge regattaene har den skandinaviske båtutstyr-leverandøren Watski som samarbeids-
partner.

 1. REGLER
1.1  Regattaen vil være underlagt reglene slik der er definert i Kappseilingsreglene 

2013–2016. Det seiles etter det til enhver tid gjeldende NORLYS-regelverk.

1.2  Regattaen er underlagt NSFs sikkerhetsbestemmelser Kategori 3 med følgende 
endringer:

 a) Hvert besetningsmedlem skal bære minst et personlig strobe-lys.
  b) ISAF Special Regulation 4.20.2 (Redningsflåte). Gjelder ikke Watski Skagerrak 

TwoStar «Coastal».
 c) ISAF Special Regulation 4.22.1.b. gjelder (Ekstra livbøye). Gjelder ikke  Watski 

Skagerrak TwoStar «Coastal».
 e) ISAF Special Regulation 6.01 gjelder for Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» 

med følgende endring: Besetningsmedlemmer med sikkerhetskurs som er eldre enn 
fem år, kan delta hvis de har gjennomført minst to Watski Skagerrak TwoStar de 
siste fem årene. (Vi anbefaler at det gjennomføres oppfriskningskurs hvert femte 
år).

 f)  I Watski Skagerrak TwoStar «Coastal» er det ikke krav om gjennomført ISAF sik-
kerhetskurs.

 g) Seilasen er klassifisert i henhold til ISAFs kappseilingsregler Appendiks 1, kate-
gori C, og NSFs reklameregler gjelder.

1.3 Arrangøren forbeholder seg retten til sponsor-reklame.

 2. BETINGELSER FOR Å DELTA
2.1  Mannskapet skal bestå av to personer i begge regattaene. 
 a) I Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» skal skipperen være minimum 21 år og 

mannskapet minimum 18 år.  
 b) I Watski Skagerrak TwoStar «Coastal» skal begge være minimum 18 år.

2.2  Skipperen må bekrefte på registreringsskjemaet at begge personene om bord har 
nødvending erfaring med havseiling. 
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2.3  Kappseilingsreglene 2013-2016 (1 eks) skal være om bord. 

2.4  Et eksemplar av sjøveisreglene skal være om bord. (International Rules For Course At 
Sea).

2.5  To mobiltelefoner med fungerende ladeutstyr skal være om bord, i tillegg til VHF i 
henhold til Kategori 3. 

2.6 ISAF Special Regulation 3.23.5, to fast installerte lensepumper.

 3. KLASSER
3.1  Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» er åpen for følgende klasser:
 a) Båter med shorthanded LYS-tall på 1,14 fra 2012 og høyere
 b) Flerskrogsbåter

3.2 Watski Skagerrak TwoStar «Coastal» er åpen for følgende klasser:
 a) Båter med shorthanded LYS-tall på 1,10 fra 2012 og høyere.
 b) Flerskrogsbåter

 4. PÅMELDING
4.1  Påmeldingen vil åpne 23. januar 2013 kl 12.00. Se SEILmagasinets  webside – 

www.seilmagasinet.no/ regatta?regatta=1124

4.2  Startkontingenten skal betales med kredittkort, enten VISA eller Mastercard, på 
websiden. Startkontingenten er NOK 2000 for Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» 
og NOK 1750 for Watski Skagerrak TwoStar «Coastal». Påmeldingen er fullført når 
betaling har skjedd og bekreftelse er mottatt per E-post.

4.3 Alle som melder seg på til regattaen innen 31. januar 2013 kl 23:59 er med i trek-
ningen av en gavesjekk på kr 5000 fra Watski.

4.4  Startkontingent blir ikke tilbakebetalt om man trekker seg fra å delta. 

4.5  Avslutningsmiddag og tracking er inkludert i startkontingenten. Drikke til maten 
under middagen må man betale selv.

 5. REGISTRERING
5.1 12. juni 2013, kl 17.00 – 23.00 

5.2 Siste frist for bestemme båttype, mannskapsnavn og LYS-tall er 3. juni 2013 kl 
23:59.

5.2 Registrering og teknisk kontroll foregår på Hankø Yacht Club for alle deltagere og 
båter.

 6. LØPENE
6.1  Watski Skagerrak TwoStar «Offshore»
 a) Løp 1: Start i området utenfor Garnholmene på Hankø mellom startbåt og utlagt 

startmerke. Etter start vil det bli seilt en runde med runding av utlagte bøyer. Runden 
vil bli beskrevet i seilingsbestemmelsene. Deretter er det fritt løp til Arendal. Målgang 
nordfra under Tromøybroen i Arendal.
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 b) Løp 2: Starter utenfor Arendals gjestehavn 6 timer etter målgang i Arendal. Løpet 
runder Brofjordens Angörning om babord, lysbøye Sydostgrunden om styrbord, syd 
om Tristeingrunnen og så til mål ved innløpet til Hankøsundet. 

6.2  Watski Skagerrak TwoStar Coastal
 a) Løp 1: Start i området utenfor Garnholmene på Hankø mellom startbåt og utlagt 

startmerke. Etter start vil det bli seilt en runde med runding av utlagte bøyer. Run-
den vil bli beskrevet i seilingsbestemmelsene. Deretter langs norskekysten med fritt 
løp til Jomfrulandsrevet. En kardinalbøye på posisjon 58° 48.943 N og 9° 30.936 E 
rundes om babord. Fritt løp til mål ved innløpet til Hankøsundet.

 b) 2. etappe starter 6 timer etter målgang i Hankø. Fritt løp til Pergrunden utenfor 
Grebbestad i Sverige. Lysbøyen ved Pergrunden på posisjon 58° 41.82 N og 10° 
50.98 E rundes om styrbord. Deretter rundes lysbøye Sydostgrunnen om styrbord, 
syd om Tristeingrunnen og til mål ved innløpet til Hankøsundet.

 7. FORSIKRING
 Alle båter skal være forsikret med gyldig tredjeparts ansvarsforsikring på minst 

EUR 500 000.

 8. TRACKING
8.1  Watski Skagerrak TwoStar «Offshore»
  a) Deltagerbåtene i Watski Skagerrak TwoStar Offshore vil bli tildelt trackingenheter 

basert på satellitt-overføring av posisjonene. Disse blir utdelt under registreringen til 
regattaen og er inklusive i startkontingenten.  I forbindelse med utdelingen vil det 
bli inngått en tilbakeleveringskontrakt der kredittkortnummer må oppgis.

8.2 Watski Skagerrak TwoStar «Coastal»
 a) Deltagerbåtene i Watski Skagerrak TwoStar Coastal vil bli tildelt trackingenheter 

basert på GSM-overføring av posisjonene. Disse blir utdelt under registreringen til 
regattaen og er inklusive i startkontingenten. I forbindelse med utdelingen vil det bli 
inngått en tilbakeleveringskontrakt der kredittkortnummer må oppgis.

 9. PRESSE OG MEDIA
9.1 Pressen vil følge seilasen meget tett og enhver henvendelse fra pressen til delta 

 gerne skal besvares positivt i enhver situasjon gjennom hele regatten.

9.2 En representant for pressen skal kunne gis anledning til å komme om bord i båten 
under regattaen. Skipperen kan vurdere værforholdene og avvise en ønsket ombord-
stigning dersom forholdene for det ikke ansees som forsvarlig.

9.3  En mediadeltager kan være deltager nr 3 om bord under regattaen. Mediadeltageren 
skal ikke delta i noe form for arbeid om bord. En eventuell mediadeltager må anmel-
des til regattastyret senest 3. juni 2013 kl 23:59.

 10. PREMIERING
10.1  Fredrikstad Seilforening  deler ut premering til 1/3 del av de startende mannska-

pene.
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10.2  Det seiles om Calle Mortensen Minnepokal opp til og med LYS 1,29.

10.3  Det seiles om Erik Ankers Minnepokal fra og med LYS 1,30.
 
10.4  Alle båter som starter tildeles Watski Skagerrak TwoStar vimpel for 2013.
 Seilere som har fullført 5, 10 eller 20 Watski Skagerrak TwoStar «Offshore», Watski 

Skagerrak TwoStar «Coastal» og OneStar (Simrad, Hankø eller Skjæløy OneStar) vil 
motta SEILmagasinets vimpler med 1, 2 eller 3 stjerner.

 11. MER INFORMASjON
11.1  For mer informasjon: 
  Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no
  Fredrikstad Seilforening: twostar@fredrikstad-seilforening.no eller tlf. 951 47 463
  Hvis problemer med påmelding: post@seilmagasinet.no


