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H. M. Kongens Serieseilaser 2015

Seilasene holdes tirsdag 18., onsdag 19., og torsdag 20. august, og vil med velvillig bistand av. H. M.
Kong Harald V bli arrangert og bedømt av Kristian Hansen, Einar B. Moen og Peter T. M. Brandt.

Adgang til å delta har i år 11m O:D, Drake, Express, Knarr, IF og Snipe.  Det må meldes minst 6 båter i
hver klasse.
Melding skjer til K.N.S.’ kontor innen fredag den 14. kl 16.00. Båtene må meldes til alle dagene, og
påmeldingsavgiften, kr. 510.- vedlegges.

S E I L I N G S B E S T E M M E L S E R

1. Regler
Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik de er definert i Kappseilingsreglene.

2. Beskjeder til deltagerne. Endringer i seilingsbestemmelsene
Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp utenfor inngangen til K.N.S.’ kontor. Eventuelle
endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått senest to timer før første start den dag de trer i
kraft.

3. Tidsprogram for kappseilasene
Det vil bli seilt én kappseilas hver dag, tirsdag 19., onsdag 20. og torsdag 21. august.
Startsignal vil bli gitt for 11m O:D kl. 17.40, Drake kl. 17.45, Express kl.17.50,  Knarr kl. 17.55,
IF kl.18.00 og for Snipe kl. 18.05
Hvis en eller flere klasser ikke stiller til start, vil starten for etterfølgende klasser bli
fremskyndet tilsvarende.

4. Klasseflagg
11m O:D Flagg D, Drake Flagg E, Express Flagg F, Knarr Flagg G, IF Flagg J og for
Snipe Flagg K

5. Merker, løp og begrensninger

Merker
0-Et start- og mållinjemerke syd-vest av Galten lykt.
1-Utlagt merke i posisjon ca. N59°52,45’ Ø10°42,08’ (vest av n. Langøya)
2-Utlagt merke i posisjon ca. N59°52,00’ Ø10°42,85’ (mellom s. Langøya og

Husbergøya)
3-Utlagt merke i posisjon ca. N59°51,75’ Ø10°42,75’ (vest av Husbergøya)
4-Utlagt merke i posisjon ca. N59°51,20’ Ø10°42,55’ (Hellvikbanken)
5-Utlagt merke i posisjon ca. N59°51,75’ Ø10°40,95’ (øst av v. Oksvalflu)
6-Grønn stake ved Selskjær
7-Grønn stake på Yt. Oksvalflu
8-Grønn stake Nesskjergrunnen
( Utlagte merker er typen bøyer med stang og gult flagg. Oppgitte posisjoner iflg.WGS-84)

Løp
Hvis ikke annet blir angitt fra komitébåt ved start, skal man på vei ut fra startlinjen ha
merke 1 om styrbord, og på vei inn mot mållinjen ha det om babord.

Samtidig med klarsignalet vil det på komitébåten bli vist nummerskilt.
Nummeret eller numrene viser hvilket merke eller hvilke merker som skal rundes etter passering
eller runding av merke 1, og rekkefølgen det eller de skal rundes i.  Et grønt/hvitt skilt med en
”S” betyr at det merke eller de merker som er angitt foran det, skal holdes om styrbord, og et
rødt/hvitt skilt med en ”B” at det eller de skal holdes om babord.

Når grønt flagg vises skal banen utenfor merke 1 seiles to ganger. Merke 1 er da rundingsmerke
for 2. omgang, og skal holdes på samme side som foregående merke.
.
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Begrensninger:
I alle løp skal det seiles
 vest av både gul/sort/gul flytestake og fast jernsøyle sydvest av Lindøya,
 vest av sjømerke på Skomakerflu,
 det er forbudt å seile innenfor merkebøyer (”badebøyer”) utlagt utenfor badeplasser

Kartskisse og deltagerliste kan hentes på KNS’ kontor tirsdag den 18. august etter kl. 14.00

6. Start og startline
Startlinjen er mellom merke 0 ved babord ende og et merke nær komitébåten ved styrbord ende.
Kappseilingsregel 26 strykes og erstattes med følgende:
Klarsignal gis 5 minutter før hver start ved at klasseflagget for den klasse som skal starte, vises.
Startsignalet er at klasseflagget senkes.
Det gis intet varselssignal men et støt i en lur ett minutt før dagens første klarsignal, samtidig
som KNS’ stander vises. En båt kan ikke starte senere enn 5 minutter etter dens startsignal.

7. Mållinje
Mållinjen er mellom merke 0 ved styrbord ende og en stang med blått flagg på komitébåten ved
babord ende.

8.  Avkorting
I tillegg til det som står i Kappseilingsreglene, signaler for endring av banen, gjelder følgende:

Løpet kan kortes av til én omgang ved at signalflagg ”I” (gult med sort spuns)
vises på en komitébåt.

9. Maksimaltid
Seilasene avlyses automatisk kl. 21.00. Båter som da ikke har fullført, noteres som ”Fullførte
ikke”.

10. Protester
Protester nevnt i første setning av Kappseilingsregel 61.3 skal leveres til protestkomitéen innen
45 minutter etter at siste båt er gått i mål.

11. Poengberegning.
Lavpoengsystemets poengtabell i Kappseilingsreglenes A4.1 skal ikke benyttes. Isteden gjelder
følgende: Første 0 poeng; Annen 3 poeng; Tredje 5,7 poeng; Fjerde 8 poeng; Femte 10 Poeng;
Sjette 11,7 Poeng; Syvende 13 Poeng; Hver følgende plass legg til 1 Poeng.
Alle seilaser teller. Minst to seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie.

12. Vikeplikt for nyttetrafikken
Båtene må vike for all nyttetrafikk og ikke forstyrre den.  K.N.S.’ vaktbåter fører signalflagg
”U”, og pålegg fra dem må følges.  En båt som bryter denne seilingsbestemmelse, kan bli straffet
slik protestkomitéen finner for godt.

13.  Premier
Det er premieskjold til de tre beste båter i hver klasse for de enkelte seilaser, og premier for de
beste i poeng for hele serien.  Førstepremiene i serien stilles opp av H. M. Kongen. For at
sammenlagtpremier skal utdeles, må minst to seilaser være fullført.

Premieutdelingen vil foregå i klubblokalene på Dronningen etter seilasen siste dag.

VIS SEILNUMMER
Rormennene må ved å hale inn storseilet eller på annen måte sørge for at man fra
komitébåten kan se båtens nummer i seilet ved innkomsten.


