
 

HOLMESTRAND 
SEILFORENING

KUNNGJØRING

med aktuelle klasseklubber ønsker velkommen til  
REGION ØST CUP 

for RS Feva og 29er
8—9 mai 2021



 

1. REGLER 

1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 

1.2. Appendiks P gjelder med følgende endring: Regel P2.1 er endret slik at totørnstraff er 
endret til entørnstraff. Regel P2.2 er endret slik at den vil gjelde for alle straffer etter den 
første. Dette betyr da også at Regel P2.3 ikke gjelder.

1.3. NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til 
å delta vil gjelde for stevnet. 

2. SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelig på sailracesystem.no senest den 5. mai 2021. 

3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1. Regattaen er åpen for alle båter i klassene RS Feva og 29er

3.2. Hver deltakende båt skal ha gyldig ansvarsforsikring. 

3.3. Båter som har rett til å delta kan melde seg på https://sailracesystem.no/?
action=paamelding&selId=3582 innen 6. mai 2021. 

3.4. For å være påmeldt til stevnet, må en båt ha fullført alle krav i påmeldingen. Betaling 
skjer med vipps ved registrering lørdag 8 mai.

3.5. Senere påmelding er mulig frem til klokken 19.00, 7. mai 2021 mot ekstra gebyr som 
beskrevet under punkt 4.2. 

4. STARTKONTINGENT 

4.1. Startkontingent for de ulike klasser er som følger pr. båt: 800,-
4.2. Gebyr for etteranmeldelse er pr. båt: kr. 100,-. 

http://sailracesystem.no


 

5. REKLAME 

5.1. Deltagerreklame vil være begrenset i henhold til klassenes bestemmelser, NSFs 
reklamebestemmelser og World Sailing Regulation 20. 

5.2. Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. 

6. TIDSPROGRAM  

6.1. Registrering 
Lørdag 08. mai kl. 08.00 - 09.00 

6.2. Dato for seilasene 
Første varselsignal er kl. 11.00 lørdag 08. mai 
Første varselsignal er kl. 11.00 søndag 09. mai 

6.3. Antall planlagte seilaser for begge klasser: 
Maks 9 seilaser totalt, maks 5 seilaser pr dag.

6.4. Det vil ikke bli gitt varselsignal etter kl. 15.30 på søndag dersom 2 seilaser eller 
mer er gjennomført. 

6.5. Uavhengig av antall gjennomførte seilaser, vil det ikke bli gitt noe varselsignal etter kl. 
16:00 på søndag. 

6.6. Åpent trenermøte 
Det vil bli holdt briefing for trenere, sikkerhetspersonell, dommere og lagledere lørdag og 
søndag morgen. Tidspunkt blir publisert i seilingsbestemmelsene. 

7. TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL 

Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til kontrollskjema foretas ved stikkprøver av 
utvalgte båter. 

8. STEVNETS BELIGGENHET 

8.1. Regattahavnens beliggenhet er ved Seilhuset, helt ytterst på Hakan i Holmestrand. 
Adressen: Weidemanns gate 15, 3080 Holmestrand. 

8.2. Vedlegg 1 viser parkering, samt havnens utsett for RIB og joller. 

9. LØPENE 

Alle løp seiles på pølsebane.



 

10. STRAFFESYSTEM  

Kappseilingsregel 44.1 endret slik at to-tørnstraff er erstattet med en-tørnstraff. 

11. POENGBEREGNING  

11.1. (a) Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for cup’en være dens 
totale poengsum. 

(b) Når mellom 5 og 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for cup’en være 
dens totale poengsum minus dens dårligste poeng. 

(c) Når 9 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for cup’en være dens 
totale poengsum minus dens to dårligste poeng. 

12. PREMIER 

Det blir 1/3 premiering i begge klasser. Alle seilere født i 2009 eller senere premieres. 

13. ANSVARSFRASKRIVELSE 

13.1. Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar, se Kappseilingsregel 3: 
Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å kappseile er dens 
alene.

13.2. Organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller 
person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 

14. SIKKERHETSBESTEMMELSER 

14.1. Foreninger med 4 eller flere deltagende båter plikter å stille med en sikringsbåt med et 
mannskap på minst 2 personer. Det skal være VHF ombord. Vi ber om at foreninger som 
stiller med sikringsbåt, melder inn kontaktdata på fører av sikringsbåt og evt. behov for å 
låne VHF av HSF - senest 6. mai. Meld inn til sikkerhetssjef Magnus Morland epost: 
m.saxon@icloud.com
 
14.2. Alle sikringsbåter skal registreres i sekretariatet før utløp av registreringstiden og skal 
følge instrukser gitt av regattaledelsen. 

14.3. Alle sikringsbåter skal delta på åpent trenermøte hver dag. Tidspunkt blir publisert i 
seilingsbestemmelsene. 

mailto:m.saxon@icloud.com


 

15. SUPPORT- OG TRENERBÅTER 

15.1. Alle support‐ og trenerbåter skal registreres i sekretariatet før utløp av 
registreringstiden. 

15.2. Alle support‐ og trenerbåter skal ha VHF om bord og denne skal være påskrudd og 
lytte på kanal oppgitt av regattaledelsen. 

15.3 Alle support‐ og trenerbåter kan bli pålagt sikringsoppgaver av arrangøren, i tillegg til 
de dedikerte sikringsbåtene, under stevnet.  

16. MEDIERETTIGHETER 

Ved å melde seg på arrangementet gir deltagere i regattaen arrangøren og dens partnere 
uinnskrenket rettigheter og tillatelse til å bruke navn, bilde, biografiske opplysninger for 
publisering av foto og video av deltakere og båter de seiler under regattaen i et hvert media 
(inklusive, men ikke avgrenset til, reklame og redaksjonelle oppslag på TV, internett eller i 
trykte media). 

17. YTTERLIGERE INFORMASJON 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Organisasjonssjef - Petter Jahre, epost: jolle@holmestrandseil.no
Regattasjef - Kristoffer Strange, epost: kristoffer.strange@gmail.com 
Leder protestkomite - Petter Jahre, epost: jolle@holmestrandseil.no
Sikkerhetssjef – Magnus Morland, epost m.saxon@icloud.com

GENERELL INFORMASJON

COVID-19
FHI, NSF og Holmestrand Kommune sine retningslinjer gjelder. Har du symptomer, eller bor i en 
kommune med begrensende tiltak som gjelder 8-9 mai, skal du ikke delta.

PARKERING OG SJØSETTING AV FØLGEBÅTER
Parkering av biler: se vedlagt kart.
Sjøsetting av support‐ og trenerbåter vil skje ved/mellom marinaen og dykkerklubben og tilhengere/
biler settes parkering som vist i vedlegg 1.

mailto:m.saxon@icloud.com


 

Utseiling

Seilhuset

Vedlegg 1

RIB BRYGGE



HSF


