Bestemmelser for seilasen
1. Regler
Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i
Kappseilingsreglene.
2. Registrering
Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fullføre
registreringen hos den organiserende myndighet etter at
”Erklæring om eget ansvar” er underskrevet og i orden.
En betingelse for båters rett til å delta er at det påmeldes
minst 2 båter i klassen.
3. Beskjeder til deltagerne
Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på østveggen av
regattakontoret.
4. Endringer i seilingsbestemmelsene
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli
oppslått før kl 0900 samme dag de trer i kraft, bortsett fra
at eventuell forandring i tidsprogrammet for
kappseilasene vil bli oppslått før kl 2000 dagen før de trer
i kraft.
5. Seilløp
a) Det seiles på faste merker i henhold til Færder seilforenings regattakart. (Løpsangivelse er trykket på
baksiden). Løpsnummeret vil bli vist på standplass ved
første startende klasses varselsignal.
b) Dersom ikke alle klasser skal seile samme løp, vil
nytt løpsnummer bli vist ved klarsignalet til den eller de
klasser endringen gjelder.
6. Startprosedyre / Klasseflagg
a) Startrekkefølge og klasseflagg er oppgitt i appendiks 1
i disse bestemmelser.
b) Startrekkefølgen kan forandres.
c) Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. Klassene
starter med 5 minutters mellomrom. (Første startene
klasses startsignal er andre startene klasses
varselsignal)
d) Båter hvis klarsignal ikke er gitt skal holde seg borte
fra startområdet og fra alle båter hvis klarsignal er gitt.
e) En båt som starter senere enn 20 minutter etter sitt
startsignal vil bli scoret DNS (Startet ikke). Dette endrer
appendix A4.1
7. Startlinje / Mållinje
Start-/mållinje er siktelinjen mellom gul startbøye (merke
A) øst i Sandesundet og gul bøye vest i Sandøysund,
ved vannlinjen.
8. Badebøyer
Utlagte bøyer ved offentlig badestrand som skal hindre
båttraffik skal respekteres. Rette linjer mellom bøyene
gjelder, og ingen form for " strikk-prinsipp " kan gjøres
gjeldene. Fra siste bøye og videre mot land gjelder den
linje som vil gi en naturlig avgrensning av området.

9. Forandring av løpet etter start
Regel 33 endres til følgende:
Løpet kan forandres fra et hvilket som helst
rundingsmerke, forutsatt at ingen av de båtene
forandringen gjelder har rundet eller passert merket.
Forandringen tilkjennegis ved at signalflagg C vises i
nærheten av merket. Gjentatte lydsignaler vil ikke bli
benyttet, men hver båt vil få muntlig beskjed om hvilke
forandringer som er gjort gjeldene.
10. Maksimaltid
a) Maksimaltiden er 4 timer for første båt i klassen.
b) Båter som ikke går i mål innen 45 minutter etter den
første båten i klassen som har seilt løpet og gått i mål
noteres som Fullførte ikke. Dette endrer reglene 35 og
appendix A4.1.
13. Protester og søknader om godtgjørelse
Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal
leveres der innen protestfristen.
a) For hver klasse gjelder at protestfristen er 30
minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas.
[Samme protestfrist gjelder alle protester fra
regattakomitéen og [protestkomitéen] og for søknader
om godtgjørelse. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2.]
14. Sikkerhetsbestemmelse
En båt som bryter løpet og seiler i land et annet sted skal
snarest underrette regattakommiteén. Regattakommiteén
kan nås på telefon: 45 46 73 39
15. Ansvarsfraskrivelse
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar.
Se regel 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.
16. Forsikring
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig
ansvarsforsikring.
17. Premier
En tredjedel av de startene båtene får premie. Hver
påbegynt tredjedel teller.
Færder seilforening, 18. juni 2019

Appendiks 1
Vanlig startrekkefølge i Færder seilforenings
regattaer.
Første start: Yngling
Klasseflagg B
Annen start: Færdersnekke
Klasseflagg D
Tredje start: Killing
Klasseflagg E
Fjerde start: Europajolle / Laser
Klasseflagg F
Femte start: Optimistjolle
Klasseflagg Q
Dersom en av klassene ikke stiller til start, rykker neste
klasse opp. Klasseflaggene endres ikke. Andre klasser
enn de nevnte får tildelt klasseflagg ved påmelding.

