
                           
 

Askøy Seilforening sammen med Javacup 
ønsker velkommen til Akt 5 i Javacup 2017 

Frydenbø Bergen City One Design Race 
15 – 17 September  

1 Regler 
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i 

Kappseilingsreglene 2017 – 2020 
 

2 Reklame 
2.1 Deltager reklame vil være begrenset som følger av ISAF regel 20 

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og utlevert av den organiserende 
myndighet. 

 

3 Retten til å delta 
3.1 Regattaen er åpen for alle båter i Melges 24 klassen som oppfyller kravene 

satt av Melges Norway klasseklubbens regler. 

3.2 Rormann må være medlem av seilforening tilknyttet NSF og ha tegnet NSF 
seilerlisens. 

3.3 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring for 
båt som deltar i regattaen. 

3.4 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å bruke seilmagasinets 
nettbaserte påmeldingssystem (www.seilmagasinet.no) innen 11 
september kl. 23:59. 

3.5 Senere påmelding er mulig frem til 14 september 2017 mot ekstra gebyr 
beskrevet under punkt 4.2. Etter anmelding av båter aksepteres under 
forutsetning av at et tilstrekkelig antall båter er påmeldt før fristens utløp 
og at regattaen derfor blir gjennomført. 

 

4 PÅMELDINGSAVGIFT 
4.1 Påmeldingsavgift er kr 700. 

4.2 Etter anmeldingsavgift er kr 1000. 
 

http://www.seilmagasinet.no/


5 TIDSPROGRAM OG ANTALL SEILASER 
5.1 Registrering kan gjøres på regattakontoret på Frydenbø sitt kontor på 

Laksevåg fredag 20:00 21:00 og lørdag 08:00-09:00. 

5.2 Rormannsmøte hver dag vil bli avholdt utenfor regattakontoret på 
Frydenbø Marina kl. 09:00 

5.3 Seilasene avvikles lørdag 16 og søndag 17. september 

5.4 Det planlegges å seile så mange løp som mulig. 

5.5 Planlagt tid for varselsignalet for første seilas begge dager er kl.11:00. 

5.6 Ingen varselsignal blir gitt etter kl. 15:00 siste dag. 

5.7 Premieutdeling vil bli foretatt så raskt som mulig etter målgang ved 
Frydenbø Marina. 

5.8 Utheis av båter med mobilkran vil være mellom 18:00 – 20:00 på fredag og 
så snart som mulig etter endt seilas på søndag. Kraning utenom disse 
tidspunktene må avtales med arrangerende myndighet og ekstra 
kostnadene forbundet med dette t 

 

 

6 MÅLING 
6.1 Hver båt skal på oppfordring kunne fremvise gyldig klassebevis. 

6.2 Sikkerhetsutstyr i henhold til klassereglene skal kunne fremvises på 
forespørsel. 

 

 

7 SEILINGSBESTEMMELSER 
7.1 Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på regattaens hjemmeside på 

Seilmagasinet.no fra Onsdag 13/9 kl. 18.00. 
 

 

8 STEVNETS BELIGGENHET 
8.1 Baneområdet vil være Byfjorden i Bergen. 
 

9 LØPENE 
9.1 Det seiles på pølsebane. 
 

10 STRAFFESYSTEM 
10.1 Regel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff.  
 



11 POENGBEREGNING 
11.1 Systemet for poengberegning er lavpoengsystemet. 

11.2 1 seilas må fullføres for at det skal være en gyldig serie. 

11.3 (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien 
være dens totale poengsum. 

11.4 (b) Når fra 4 til 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være 
dens totale poengsum minus dens dårligste poeng. 

11.5 (c) Når fler en 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være 
dens totale poengsum minus dens to dårligste poeng. 

1.1 Resultatet fra regattaen teller i rankingen som Akt 5 i Java Cup 2017. 
 

12 SUPPORTBÅTER 
12.1 Supportbåter skal merkes med Foreningsflagg. 
 

13 BÅTPLASSER 
13.1 Båter skal ligge i Frydenbø Marina i forbindelse med regattaen. 
 

14 RESTRIKSJONER PÅ Å TA BÅTER PÅ LAND 
14.1 Kjølbåter skal ikke tas på land i løpet av regattaen annet enn med, og i 

samsvar med betingelsene i, skriftlig forhånds-tillatelse fra regatta-
komiteen. 

 

15 DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER 
15.1 Undervannspusteutstyr og plastbassenger eller lignende skal ikke benyttes 

rundt kjølbåter mellom klarsignalet for første seilas og slutten av regattaen. 
 

16 RADIOKOMMUNIKASJON 
16.1 Unntatt 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. 

17 PREMIER 
17.1 Premier vil bli foretatt 1/3 premiering av de startende båtene. 
 



18 ANSVARSFRASKRIVELSE 
18.1 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. 

 

19 FORSIKRING 
19.1 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 

20 YTTERLIGERE INFORMASJON 
20.1 For ytterligere informasjon vennligst kontakt Regattasjef Jørgen Altern 

Wathne, på mobil 90 17 98 19.  

20.2 Påmelding til seilerfest på Nordnes lørdag kl. 19 må gjøres på e-post til 
nor649@gmail.com Seilnummer, antall per båt. Kostnad pr båt 400kr. Det 
blir sjømatbuffet, diverse drikke samt underholdning av beste merke! 
Påmeldingen må være inne senest  

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår samarbeidspartner innen båtløft i Javacup 2017 

mailto:nor649@gmail.com

