
Inviterer til

Bastøyseilasen

En seilas i

Lørdag 18. juni 2016 



Villa Malla Cup består av følgende seilaser

21.05: Neptunseilasen (Soon Seilforening)
04.06: Breidangen Rundt (Drammen Seilforening)
18.06: Bastøyseilasen (Horten Seilforening)
13.08: Håøya Rundt. (Drøbaksund Seilforening)
03.09: Hurum Golden (Hurum Seilforening)

For mer informasjon, følg med på Facebook-gruppa til Villa Malla Cup!

BETINGELSE FOR DELTAKELSE 
Minst ett av besetningsmedlemmene må være medlem av seilforening tilsluttet 
Norges Seilforbund. Båten skal føre nasjonalt seilnummer eller klassenummer. Båten
skal være ansvarsforsikret for skader som kan bli påført tredjemann.

Alle båter i NOR-klassene må ha gyldig målebrev.   

KLASSEINNDELING 
Det seiles i 2 klasser etter NOR Rating; 

 Klasse I: NOR Rating <= 0,974 og lavere klasseflagg D 
 Klasse II: NOR Rating >= 0,975 og høyere klasseflagg E

PÅMELDING
Påmelding og betaling gjøres på 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2381 

Se også Horten Seilforenings hjemmeside

http://www.hortenseilforening.no 

Påmeldingsfrist: 17. juni 2016 kl 23.00.  

Påmeldingsavgift er kr 350,-

LISENS 
NSF regler om lisens på det aktuelle tidspunktet gjelder for regattaen.

   

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2381
http://HortenSeilforening.no/


SAMLING OG SKIPPERMØTE 

Båtene samles før start i området utenfor Horten Seilforening sitt anlegg på 
Rørestrand. Skippermøte avholdes over VHF kanal 71 kl 10:40

Komitebåt vil lytte VHF kanal 71 fra kl 10:15 

Seilingsbestemmelser vil være utlagt på regattaens hjemmesider:

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2381

Start
Startlinje vil være utenfor Rørestrand mellom utlagt bøye og hvit/rød stang på 
komitebåt.

Første varselsignal gis kl 11:00

Mål
Mållinje vil være mellom nord-merket (sort/gul) på Vealøsflaket og hvit/rød stang på 
komitebåt

Løpet
Løpene er beskrevet i Seilingsbestemmelsene. 

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene, herunder løpet vil bli varslet ved at 
komitebåt fører signalflagg L, og endringen blir gjennomgått på Skippermøtet.

Regattaene avblåses senest kl. 17.00.

PREMIEUTDELING 

Etter målgang samles båtene ved utlagt flytebrygge nedenfor den gamle 
brannstasjonen. Vi samles ved den flytebryggen som er lengst vest.

Premieutdelingen vil finne sted så snart som mulig etter seilasen. Det vil bli 
premiering av 1/3 av båtene i hver klasse.

Premier må hentes på premieutdelingen, og vil ikke bli ettersendt.

Samlet premiering for Villa Malla Cup skjer umiddelbart etter premieutdelingen på 
cupens siste seilas – Hurum Golden

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2381


regattasjef Stein Angsund, telefon 915 19 586 eller epost 
regatta@hortenseilforening.no 
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