
 

Seilingsbestemmelser 
 

 

 

Vestlandscup (VC) 4 
Joller og brett 

 

 

 

Hjellestad seilforening, Hjellestad 
Søndag 27. September 2020 
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1 Regler 
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 

Klassen optimist U10 er unntatt for RRS 41 (Trener kan veilede seiler).  

2  

2.1 Beskjeder til deltagere 
Beskjeder til deltagere vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen som er ved inngangen til 

Klubbhuset, 2 etasje.  

2.2 Endringer i seilingsbestemmelsene 
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 1000 samme dag de trer i kraft, 

bortsett fra at eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil bli oppslått før kl 2300 dagen 

før de trer i kraft.  

 

3 Tidsprogram for seilasene 
Dato: Søndag 27 september 2020 

Maksimalt antall seilaser: 4 

Planlagt tid varselsignalet første seilas: 12:00 

4 Klasseflagg 
Klasse Flagg Bokstav 

Laser 4.7  

  

G 

Laser Radial & Standard 

 

W 

Optimist U10 

 

D 

Optimist U12 

 

E 

Optimist U15 

 

F 

Brett 

  

J 

 



5 Baneområder 
Vedlegg A viser baneområdenes beliggenhet.  

6 Løpene 
Vedlegg B viser løpene. 

7 Merker 
Vedlegg C beskriver merkene. 

8 Starten 
Startlinjen vil være mellom merker som beskrevet i vedlegg C. 

9 Mål 
Mållinjen vil være mellom merker som beskrevet i vedlegg C. 

10 Maksimaltid 
Hvis ingen båter har passert Merke 1 innen 30 minutter etter startsignal, vil seilasen bli annullert.  

Maksimaltid for å fullføre løpet er 75 minutter. 

Båter som ikke fullfører innen 20 minutter etter den første båten som har seilt løpet og fullført, noters 

som ‘fullførte ikke’ (DNF) uten høring. Dette endrer RRS 35, A4 og A5. 

11 Ansvarsfraskrivelse 
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 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. 

12 Forsikring 
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

 

  



13 Vedlegg A – Baneområder 
Optimist U10 har planlagt baneområde i Hjellestadosen. Alle andre klasser har planlagt baneomårde på 

Mynteviken. Endelig valg av baneområde vil bli gitt ved oppslag. 

 

  



14 Vedlegg B – Baner og løpsalternativer 
Planlagt bane for optimist U10 er pølsebane. Planlagt bane for alle andre klasser er trapesoidbane. Se 

diagram under. 

 

14.1 Trapesoidbane 

 

Løp alternativ nummer 1: Start – 1B – 2B – 3B – 4B – Mål, angis med ingen tallstandard 

Løp alternativ nummer 2 (loop): Start – 1B – 2B – 3B – 2B – 3B – 4B – Mål, angis med tallstander 2 

sammen med varselsignal. 



14.2 Pølsebane 

 

Pølsebanen kan benytte samme merker for start og mål linje. Enten bøyer og/eller stenger med flagg, 

som beskrevet i vedlegg C. 

Løp alternativ 1: Start – 1 barbord - 2 barbord – Mål. 

Løp alternativ 2 (åtte tall): Start – 1 barbord – 2 Styrbord – Mål. 

Trener informerer seilere om løp alternativ og antall runder.  

 

  



15 Vedlegg C – Merker 
Merkene 1 til 4 er rundingsmerker. Disse er oppblåsbare oransje sylindre. 

Startlinjen er mellom to stenger med gule flagg. 

Mållinjen er mellom to stenger med HJS vimpler.  


