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1 BESKJED TIL DELTAGERE 

1.1 Offisiell oppslagstavle henger på veggen utenfor regattakontoret 

2 ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 

2.1 Beskjed til deltagerne i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 0900 samme dag de trer i 

kraft, bortsett fra at eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil bli oppslått før 

kl 2000 dagen før de trer i kraft 

3 SIGNALER PÅ LAND 

3.1 Signaler på land vil bli gitt ved signalmasten på «Stein.». 

3.2 Når flagg AP vises på land skal ‘1 minutt’ erstattes med ‘ikke mindre enn 60 minutter’ i seilas-

signalet AP. Båtene anmodes om ikke å forlate havnen før AP er tatt ned. 

4 KLASSEFLAGG 

4.1 Følgende klasseflagg benyttes:  

Drake:  Flagg «D» 

RS Elite:  Flagg «E» 

Prinsess: Flagg «F» 

Soling:  Flagg «T» 

5 BANEOMRÅDE 

5.1 Tillegg 1 viser baneområdets beliggenhet. 

6 LØPENE 

6.1 Diagrammene i tillegg 2 viser løpene, med omtrentlige vinkler mellom leggene, rekkefølgen 

merkene skal passeres i og hvilken side man skal ha hvert merke på. Ved seilas mellom merke 

1 og 2 begge veier er startlinjen og mållinjen fri, dvs. at man kan seile utenom dem. 

7 MERKER 

7.1 Toppmerke (merke 1): Rød sylindrisk bøye 

7.2 Bunnmerke (merke 2): Rød sylindrisk bøye 

7.3 Startmerket vil være flaggbøye med rød/oransje flagg 

7.4 Målmerket vil være oransje bøye 

8 STARTEN 

8.1 Seilasene startes ved å bruke regel 26 med varselsignalet 5 minutter før startsignalet 

8.2 For å påkalle båtenes oppmerksomhet om at en ny seilas snart vil begynne, kan det etter en 

lang utsettelse, bli gitt et lydsignal før et varselsignal blir gitt. 

8.3 Startlinjen vil være mellom en stang med orange flagg på startbåt og løpsiden av startmerke. 

8.4 Båter hvis varselsignal ikke har blitt gitt skal holde seg unna startområdet under startsekvensen 

for andre klasser 

8.5 En båt som starter senere enn 4 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet ikke) 

uten en høring. Dette endrer reglene A4 og A5. 
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9 MÅL 

9.1 Mållinjen vil være mellom orange flagg på startbåt og løpssiden av målmerke. 

10 MAKSIMALTIDER 

10.1 Maksimaltiden for alle klasser er 45 min. 

10.2 Det er ingen maksimaltid til første Merke 

10.3 Båter som ikke går i mål innen 20 minutter etter den første båten som har seilt løpet og full-

ført, noteres som DNF (Fullførte ikke) uten en høring. Dette endrer reglene 35, A4 og A5. 

11 PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE 

11.1 Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester og søknader om godtgjørelse eller gjenåpning 

skal leveres der innen den relevante tidsfristen 

11.2 For hver klasse er protestfristen 45 minutter etter at siste båt har fullført dagen siste seilas. 

11.3 Beskjed om protester vil bli slått opp innen 30 minutter etter protestfristens utløp for å under-

rette deltagere om høringer hvor de er parter eller vitner. Høringene vil foregå i protestrommet 

(Seilstua), som ligger nær regattakontoret, og som starter som angitt på oppslagstavlen. 

11.4 Beskjed om protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen vil bli slått oppfor å underrette 

båter under regel 61.1 (b). 

12 POENGBEREGNING 

12.1 Lavpoengsystemet i Appendix A benyttes 

12.2 4 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig regattaserie. Når 4 seilaser har blitt full-

ført, vil en båts poeng være dens totale poengsum.  

12.3 Når flere enn 4 og færre en 8 seilaser har fullført, vil båtens poeng være dens totale poengsum 

minus dens dårligste poeng. 

12.4 Når 8 seilaser eller flere er fullført vil båtens poeng være dens total poengsum minus de to dår-

ligste poengene. 

13 SIKKERHETSBESTEMMELSER 

13.1 En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette Regattakomiteen så snart som mulig. [DP] 

14 BYTTE AV BESETNING ELLER UTSTYR 

14.1 Bytte av deltagere vil ikke tillates uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra regattakomiteen. 

[DP] 

14.2 Bytte av skadet eller tapt utstyr vil ikke tillates uten at det er autorisert av Regattakomiteen. 

Søknad om bytte skal gjøres til komiteen ved første rimelige anledning. [DP]  

15 UTSTYR OG MÅLERKONTROLL 

15.1 En båt eller utstyr kan når som helst bli kontrollert for overensstemmelse med klasseregler og 

seilingsbestemmelsene. På vannet kan en båt gis beskjed av en regattakomiteutstyrsinspektør 

eller måler om straks å seile til et bestemt område for kontroll. 

16  STEVNEREKLAME 

16.1 Eventuelt utlevert reklame av den organiserende myndighet skal klebes på og føres godt synlig 

på hver side av baugen, og godt synlig på sikring og trener båter 
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17 KOMITÉBÅTER 

Komitebåter vil bli merket som følger: TS flagg 

 

Tillegg 1      Tillegg 2 
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