
 
 

 

KUNNGJØRING 
Halten Ocean Race 16.-17. Juni 2017 

 
 
1 REGLER 
 
1.1 Organiserende myndighet er Trondhjems Seilforening (TSF). 
1.2 Seilasen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, Nordisk Seilforbunds forskrifter, 

Norges Seilforbunds regler, vedtektene for klassene og NOR Rating sine regler med unntak av endringer i 
reglene gjort i seilingsbestemmelsene. 

1.3 For seilasen gjelder felles rating basert på NOR-Rating sine måltall. 
1.4 Sikkerhetsbestemmelser kategori 3 gjelder, uten flåte. (ISAF Offshore Racing rules). 

Båter med mindre avvik fra denne må søke arrangør før påmelding. J80 godkjennes i klassen havseilas, 
men kan bli satt ned i kystklassen dersom arrangøren bestemmer dette. 

 
2 REKLAME 
2.1 Deltagerreklame vil være begrenset i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF sine  

reklameregler. 
2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. 
 
3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 
3.1 Regattaen er åpen for alle båter som oppfyller sikkerhetskrav i 1.4. 
3.2 Båter med rett til å delta skal meldes på via Seilmagasinets system:

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2697 
3.3 Påmeldingsfristen er 02-juni-2017. 
3.4 Etteranmeldingsfrist er 16-juni-2017 
 
4 GEBYR 
4.1 Påmeldingsavgift for Havseilas er 800 kroner og 500 for Kystseilas. 
4.2 Ved etteranmelding er avgift 1200 kroner for havseilas og 750 kr for Kystseilas. 
4.3 Deltageravgift skal betales ved påmelding. 
 
5 TIDSPROGRAM 
5.1 Registrering (sted vil bli annonsert): 

16-juni-2017: Fra: 17:00 Til: 18:30 
5.2 Skippermøte (sted vil bli annonsert): 

16-juni-2017 18:30 
5.3 Sikkerhetsinspeksjon: 

Umiddelbart etter skippermøte 
5.4 Planlagt start:  

16-juni-2017 20:30: Varselsignal Kystseilas 
16-juni-2017 20:45: Varselsignal Havseilas 

5.5 Maksimaltid: 
17-juni-2016 18:00 

 
 
6 MÅLING OG KLASSEBEVIS 

Hver deltakende båt i Havseilasen skal kunne fremvise gyldig målebrev.  

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2697


 
 

 
7 SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene vil bli publisert på https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2697 
 
8 STEVNETS BELIGGENHET 

Start og målgang vil være utenfor Brekstad.  
 
9 LØPENE 

Endelig bane vil bli kunngjort i Seilingsbestemmelsene. 
 
10 STRAFFESYSTEM 

For alle klassene er regel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff. 
 
11 POENGBEREGNING 
11.1 For Havseilas vil NorRatingtallet multipliseres med seilt tid. Lavest korrigert tid vil bli scoret først. 
11.2 For Kystseilas vil tildelt handicaptall multipliseres med seilt tid. Lavest korrigert tid vil bli scoret først. 
 
12 UTSETT OG RESTRIKSJONER PÅ Å TA BÅTER PÅ LAND 

Kjølbåter skal ikke tas på land i løpet av regattaen annet enn med, og i samsvar med betingelsene i, 
skriftlig forhåndstillatelse fra regattakomiteen. 

 
13 DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER  

Undervannspusteutstyr og plastbassenger eller lignende skal ikke benyttes rundt kjølbåter mellom  
klarsignalet for første seilas og slutten av regattaen. 

 
14 RADIOKOMMUNIKASJON 

Med unntak av i en nødsituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger mens den kappseiler eller 
motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også  
mobiltelefoner og nettløsninger. 

 
15 PREMIER 

Premiering til beste tredjedel i hver klasse. 
 
16 ANSVARSFRASKRIVELSE 

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse 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. 

 
17 FORSIKRING 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 
18 YTTERLIGERE INFORMASJON 

Sted for regattakontor, sekretariat og offisiell oppslagstavle vil bli annonsert. 
 
19 KONTAKTPERSONER 

 
Regattasjef TSF: 

Knut Osen: 92087240, regatta@trondhjems-seilforening.no  
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