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Milde Båtlag  

har gleden av å innby Knarr klassen til 

SOMMERREGATTA   

Knarr 
2018 

”MB Knarr Maraton”  

på Fanafjorden og Korsfjorden  

lørdag 9. og søndag 10. juni 2018. 
 
 
Seilastidspunkt: 
 

Knarr  kl. 12.00  hver dag.  Løp fra Mildeskjæret. 
 

 
KUNNGJØRING 
 
1. REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 - 2020.  
1.2 Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser. Ved dissens går seilingsbestemmelsene foran. 
1.3 Aktuelle klassevedtekter.  
1.4 Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori A (World Sailing Adverticing Code). 

 
 
2. STED FOR KAPPSEILASENE 

Knarr klassen seiler begge dager ”MB Knarr Maraton” med en seilas hver dag på faste merker ut i 
Korsfjorden, med start og innkomst ved Mildeskjæret. 

 

Som i de senere år tilbys knarrene ”maraton seilas” ut i Korsfjorden i farvannet mellom Blia, Kyrholmen 
og Børnestangen/Lerøyosen. Vi håper Knarr klassen vil finne det interessant å få to skikkelige 
langbaneturer i Korsfjorden, hvor den utseilte tid kan bli fra 2 til 4 timer. 

 
 

3. PÅMELDING 

3.1 Påmelding for Knarr   gjøres gjennom SailRace System via denne lenken: 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3049  

Påmeldingsavgift betales som en integrert del av påmeldingen. Her vil også all regattainformasjon være 
tilgjengelig. 

 
3.3 Påmeldingsfrist  

Påmeldingsfrist innen lørdag 9. juni  kl. 11:59.  

 
Etteranmelding mottas helt frem til søndag 10. juni kl. 11:59.  



 

4. PÅMELDINGSAVGIFT 

Startkontingent er kr. 300,- ved betaling innen påmeldingsfristen. 

Ved etteranmelding, frem til søndag 10. juni kl. 11:59, betales kr. 400,- i startkontingent. 

NB!    Påmelding er ikke gyldig før påmeldingsavgift er betalt.  
 
 
5.  TIDSPROGRAM 

5.1 Registrering: regattakontoret i Mildenøstet. 

Når godkjent påmelding er gjort via regattaens nettportal hos SailRaceSystem er båten 
registrert og klar for deltakelse. Deltakere kan likevel få utlevert seilingsbestemmelser, eller 
foreta etteranmelding, på regattakontoret til følgende tider: 

Lørdag    9. juni, kl. 09.00 - kl. 11.30.  

Søndag 10. juni, kl. 09.00 - kl. 11.30  –  Gjelder etteranmeldte båter. 
 

5.2 Antall seilaser:  

I Knarr seiles maksimum 2 seilaser, en seilas hver dag. 
 

5.3 Tid for varselsignal hver dag: 

Knarr kl. 12.00. 

Lørdag eller søndag vil det ikke bli gitt noe varselsignal etter kl.14.00. 
 
 
6. PREMIER OG POKALER 

6.1 Premiering  
 

6.1.1 Sammenlagt premiering 

Lavpoengsystemet, Appendiks A4, benyttes ved tildeling av poeng. Begge seilaser teller 
med i poengsammendraget. Det blir mannskapspremiering til 1/3 av de deltakende båter i 
Knarr-klassen basert på sammenlagt poengsum. 

 
6.1.2 Startpremie 

Båt med hurtigste start søndag, får tildelt startpremie. 
 

6.2 Pokaler  
Det seiles om følgende MB-pokal i Knarr: 

- "KNARRPOKALEN" av 2016  – Knarrklassen (alle seilaser teller) 

Oversikt over pokalstatus etter sesongen 2017 finnes på følgende internett side: 
www.mildebatlag.org/pokaler.php . 

 

 
 

7. PROTESTER 

Eventuelle protester blir behandlet onsdag 13. juni 2018 i Mildenøstet kl. 18.30. Informasjon 
om protestfrist og innlevering av protester finnes i seilingsbestemmelsene. 



8. REGATTAKONTOR 

Regattakontoret, som er i 2. etg. i Mildenøstet, vil være åpent til følgende tider: 
 
Lørdag 9. juni:  kl. 09.00 - 11.30 og etter dagens seilaser til 1 time etter  
  protestfristens utløp. 

Søndag 10. juni:  kl. 09.00 - 11.30 og etter dagens seilaser til 1 time etter  
  protestfristens utløp. 

 

Telefon regattakontor:  55 99 15 30 (i åpningstiden). 

Regattasjef:  Bjørn Rasmussen, 90109691. 

 

 

Velkommen til Milde og 

Sommerregatta  

på Fanafjorden og Korsfjorden 

 
 
 
 

Sommerregatta KNARR 2018 : https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3049  


