
 

 

KUNNGJØRING   

 SF1928 Sommerseilas treningsregatta 

19. juni 2021 

SF1928 Sommerseilas treningsregatta arrangeres med Seilforeningen 1928 som organiserende 
myndighet. Start ved Breivik båthavn, Stavanger kl 12:00, og mål ved Breivik båthavn. 
 
1 REGLER  

1.1 Koronavettregler                        
For informasjon om Norges Idrettsforbunds generelle koronavettregler, og Nor-
ges Seilforbunds koronavettregler for seilere se: Koronavettregler   

1.2 Treningsregattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreg-
lene. 

  
2 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

2.1 Treningsregattaen er åpen for båter i følgende klasser: 

• NOR Rating med spinnaker, for båter som har gyldig NOR Rating målebrev.  

• Albin Express med gyldig klassebevis. 

• Turklasse uten spinnaker, for båter som har uten NOR Rating målebrev (legg inn 
1,00 som rating ved påmelding). 

Pga NIF og NSF Covid Smittevernsveiledning for seiling, blir dette en treningsseilas 
med maksimum 3 personner ombord (maks. 2 for Express, og båter under 30 fot), se 
Smittevernsveiledning For Seiling. 

2.2 Påmelding 
Båter som har rett til å delta påmeldes elektronisk innen onsdag 16. juni kl 22:00, et-
ter anmelding fredag 18. juni kl 22.00. Deltakeravgift betales elektronisk ved påmel-
ding.  

 
3 GEBYR 

Deltakeravgift kr. 100,- / 200,- 
 

4 TIDSPROGRAM 
Start Treningsregatta kl. 12.00 . 
 

5 SEILINGSBESTEMMELSER 
Seilingsbestemmelsene blir tilgjengelige på Treningsseilasens hjemmeside. 
 

http://www.sf1928.no/
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/233-norges-seilforbunds-koronavettregler-for-seilere
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/253-smittevernsveiledning-for-seiling
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3571
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3571
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6 LØPET 
Løpet blir definert i seilingsbestemmelsene og vil være i området Breivik -
Langøyosen – Horgefjorden – Gandsfjorden. Se kartskisse.  

 

 
7 PREMIER 

Det blir ingen premiering da dette er en Treningsregatta. 
 

8 ANSVARSFRASKRIVELSE 
Deltagere i Treningsseilasen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjø-
relse om å kappseile i kappseilingsreglene. Den organiserende myndighet vil ikke 
akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i 
forbindelse med, før, under eller etter Treningsseilasen. 
 

9 FORSIKRING 
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 

10 YTTERLIGERE INFORMASJON  
For ytterligere informasjon vennligst kontakt  

 Regattaleder: Terje Rise, epost: sitaren@lyse.net Telefon 47667667 

mailto:sitaren@lyse.net

