Åsgårdstrand Seilforening
Stiftet 1935

SEILINGSBESTEMMELSER

for Tirsdagsregatta

Seilasene vil bli arrangert hver Tirsdag i vårsesong 9 Mai til 27 Juni og
høstsesong 15 September til 17 Oktober

1. Regler
Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2013 – 2016 og NORLYS NOR Rating
regler 2017 i den utstrekning disse ikke strider mot Seilingsbestemmelsene. Regattaen er
betegnet som kategori C, ref. regel 89.1 i ISAFs Kappseilingsregler.
2.

Deltagere

a) Båter som har rett til å delta, kan påmeldes ved å fullføre registrering. Påmelding skal skje ved å
benytte elektronisk påmelding på for seilasen på denne linken. Dette gjøres en gang og gjelder alle
tirsdags regattaer. Hvor mange regattaer du deltar i er opp til hver enkelt deltaker. Det betales 150
kroner totalt for alle seilaser ved påmelding. Påmelding kan gjøres når som helst, men senest
20:00 dagen før deltakerens første regatta skal seiles og vil da gjelde for hele sesongen. Dersom
du av en eller annen grunn ikke kan melde deg på selv, send melding til
turhavregatta@seilforeningen.no med Seilnummer, båttype, båtnavn, Skippers navn adresse, og
mobilnummer så skal vi hjelpe deg. Betaling kan gis i kontanter til regattasjefen på skippermøte.
b) Betingelser for en båts rett til å delta er at:
a Skipper/rormann er medlem av Åsgårdstrand Seilforening
b Deltagende båter må ha enten gyldig målebrev for 2017 eller båttypen må være registrert
som klassebåt definert i NSF (Norges Seilforbund). NB! Dersom båten ikke har et
registrert måltall kan regattasjefen sette et måltall, som normalt vil være Standardbåt for
båttypen. Kontakt regattasjefen om dette. Husk vi avviser ingen.
c For å kunne delta i kappseilas må enhver båt være forsikret mot ansvar overfor
tredjemann.
3.

Måltall for den enkelte regatta.
Det er fra 2017 teknisk mulig å benytte forskjellige måltall på den enkelte regatta innenfor serien.
Dette er litt mer krevende å administrere slik at vi er avhengig av et reglene for dette følges strikt
uten noen form for fleksibilitet.
a) Båter med gyldige målebrev kan selv bestemme hvilket måltall de vil bruke på hver enkelt
regatta i serien. Dette gjøres ved å sende følgende melding til
turhavregatta@seilforeningen.no med emnefelt Måltall innen kl. 20:00 dagen før hver
regatta:
a. Seilnummer-rating -kategori hvor kategori er normal-SH-U/Spinnaker.
b. Eksempel 4855-0,938 -u/spinnaker.
c. Dette kontrolleres opp imot målebrevet av regattakomiteen og vil gjelde inntil ny
melding sendes.
b) NB! Dersom melding ikke mottas vil måltall fra forrige regatta bli benytte eller det som er
hentet fra NorRating. Dersom du har endret måltall i en regatta må du gi beskjed om å hvilket
måltall som skal benyttes ved neste regatta, senest 20:00 dagen før regatten.
c) For båter uten målebrev må måltallet satt av regattasjefen benyttes til gyldig målebrev kan
fremvises.
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4. Generelle beskjeder til deltagerne
Generelle beskjeder og kunngjøringer til deltagerne vil bli gitt under nyheter på påmeldings og
resultatsiden.
5. Forandringer i seilingsbestemmelsene
Eventuelle forandringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort senest før kl. 17:30 på skippermøte
ved seilerhuset, på VHF kanal 73 og via GNIST.
6. Signaler fra startbåt
Signaler vil bli gitt ved hjelp av lydsignaler fra startbåt. Startbåten er som regel en båt som selv deltar
i regattaen. Dersom det skulle skje at lydsignal ikke kan avgis, så gjelder klokka.
7. Tidsprogram for kappseilasene
Programmet for kappseilasene annonseres både på hjemmesiden under Tur og hav og på
påmeldingsiden for regattaen.
8.

Startlinje.
Startlinje er mellom utlagt rød bøye og flaggstang på molo.

9. Starttidspunkt
Fast Tidspunkt kl. 18:15 Når mulig. Men signalhorn gjelder i tilfelle noe skjer på banen som gjør at
start må utsettes.
Avvik fra fast tidspunkt varsles med tre lange Signal etter hverandre før planlagt 5 minutters skudd.
Da må det ventes på varselsignal, med mange korte støt, før 5 minutter skuddet (ett kort støt.. Lytt
på VHF Kanal 73 for opplysninger.
Normal prosedyre:
Startprosedyre, med signalhorn 1 kort støt for hver.:
5 minutter
1810
4 min
1811
1 min
1814
Start
1815.
10. Baner
Vi bruker Faste Baner. Banene oppgis på Skippermøte kl. 1730 og ved hjelp av VHF og GNIST.
Predefinere baner kan lastes ned på hjemmesiden under Seilforeningen/Tur og
Hav/Tirsdagsregattaen.
11. Mål og Målgang
Mållinjen er den samme som startlinjen, mellom utlagt bøye og flaggstang på moloen.
Du har passert mållinjen når baugen krysser mållinjen
Hver båt noterer klokkeslett for målgang basert på GPS klokke (Mobil eller kartplotter) med sekunder.
Overleveres Resultatansvarlig ved samling på Seilerhuset eller til turhavregatta@seilforeningen.no ,
emnefelt Målgang og tekst: seilnummer - klokkeslett.
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12. Maksimaltid
Båter som ikke går i mål innen kl. 21:00 noteres som “ikke fullført” (DNF). Regattakomiteen kan
annullere en kappseilas før maksimaltidens utløp hvis den mener det er lite sannsynlig at noen vil
klare den. Dette blir annonsert over VHF og GNIST.
13. Poengberegning og premiering
Det vil bli gitt poeng i ved å benytte Lavpoengsystemet. De beste av alle arrangerte seilaser minus
tre strøkne seilaser for hver enkelt båt teller i sammendraget.
Det er ikke premier.
14. Regattakontor
turhavregatta@seilforeningen.no
15. Arrangørens ansvar
Arrangøren har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er tilført av båter,
besetninger eller gjester som er til stede på grunn av disse seilaser, eller ved bruk av brygger eller
andre fasiliteter, ved hjelp fra følgebåter eller andre under eller i forbindelse med arrangementet.
Deltagernes oppmerksomhet henledes på kappseilingsreglenes hovedregel 4, avgjørelse om å
kappseilas.

