KUNNGJØRING
Høcom Bergen Singlehanded 2021
Tidspunkt for seilasen
Lørdag 11. september 2021. Start kl. 11:00
Start, mål- og løpsområde
Start og mål syd/øst for Bjelkarøy/nord i Korsfjorden. Løpsområdet er i området Korsfjorden,
Bjørnafjorden og farvannet ved Marsteinen fyr. Løpsalternativer er listet i
seilingsbestemmelsene og løp vil bli bestemt ut fra værforholdene.
Havneplass i Bergens Seilforening
Gratis havneplass i BS fredag til søndag.
Shorthanded-ranking
Seilasen inngår i SEILmagasinet Shorthanded Ranking 2021 for NorRating klassene (vekttall 1,00)

Regler
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2021 - 2024, med
nasjonale forskrifter. I tillegg gjelder :
· Kunngjøring og seilingsbestemmelsene
· NOR Rating Enkel sikkerhetsforskrift for kappseiling
· NOR Rating klasseregler 2021
· Minimumsalder for skipper er 18 år
· Kun en person ombord i hver båt
Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori B. NSFs reklameregler gjelder.
Klasseinndeling
Det seiles i følgende klasser (alle klasser singlehanded):
NOR-rating med spinnaker
NOR-rating uten spinnaker
No-Rating uten målebrev
Klasseinndeling etter måltall for NorRating og etter båtlengde for No-Rating vil fremgå av
startlistene, som blir utarbeidet etter at påmeldingsfristen er gått ut.
Måltall
Måltall ved den ordinære påmeldingsfristens utløp gjelder.
Respitt system
Korrigert tid beregnes etter metoden "tid på tid" etter det som fremkommer fra
Shorthandedmålebrev «Coastal or Long Distance».
Påmelding
Påmelding og betaling gjøres via regattaens hjemmeside https://sailracesystem.no/
regatta?regatta=3600

Påmeldingsfrist er tirsdag 7. september 2021 kl 23:59. Etteranmelding godtas innen onsdag 8.
september 2021 kl. 17:59. Startkontingent kr. 250.- (etteranmelding kr 350,-), som betales i
forbindelse med påmelding. Ved avmelding innen kl. 1800 tirsdag 7. september refunderes
startkontingenten. Startkontingent vil ikke bli refundert om påmeldt båt ikke møter til start
eller bryter regattaen.
Registrering
Registrering skjer i Bergens Seilforening fredag 10. september kl 19-21 og lørdag 11. september kl
08-10.
Tracking
Vi oppfordrer alle deltakere til å laste ned appen RaceQs og aktivere tracking med sin moblitelefon
slik at det blir mulig å se regattaen i kartet underveis og i etterkant (minimum 10 minutter
forsinkelse).
Ansvarsfraskrivelse
Deltakere i regattaen deltar 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 regattaen, verken før, under eller etter
regattaen.
Forsikring
Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
Premiering
Det blir premiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse.
Vandrepremier.
Wollert A Hvides minnepremie tildeles klassevinner med lavest korrigert tid.
Jan Hjellestads minnepremie tildeles klassevinner med nest lavest korrigert tid.
Premiene er evigvandrende.
I tillegg vil det bli flotte premier fra Høcom.
Seilingsbestemmelser
Seilingsbestemmelser legges ut på regattaens hjemmeside https://sailracesystem.no/regatta?
regatta=3600

