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1. REGLER 

1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 
(Oppdatert versjon heter Kappseilingsreglene med rettelser og lastes ned her: https://
www.norgesseilforbund.org/index.php/component/edocman/dokumenter/lover-og-regler/
kappseiling?Itemid=168)

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

1.3 Bestemmelser for Vestfold Cup vil gjelde.

1.4 Hvis det er uoverenstemmelser mellom kunngjøring og seilingsbestemmelsene, gjelder 
seilingsbestemmelsene.

2. SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelig på sailracesystem.no senest 10.09

3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1. Regattaen er åpen for alle båter i klassene RS Feva, 29er, Europajolle, Laser 4.7, 
Laser Radial, Laser Standard og klassene  Optimist U10 (Nybegynnere og de 
yngste seilerne, til og med det året de fyller 10 år,  men også eldre seilere som er første års 
nybegynnere.), Optimist U10 hospitant (Seilere med god seilerfaring og begrenset 
regattaerfaring, fra og med det året de fyller 9 år til og med det året de fyller 10 år.), 
Optimist U12 (Primært seilere i alderen 11-12 år,  men også eldre seilere opp til 15 år 
med mindre regattaerfaring.), Optimist U15 (Primært seilere i alderen 13-15 år, men 
også yngre seilere i alderen 11- og 12 år med god regattaerfaring.)

3.2. Alle båter som deltar skal ha ansvarsforsikring.

3.3. Hver deltakende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler. Se fanen FOR DELTAGERNE 
ved påmelding for klasseklubbenes dokumenter. 

3.4. Båter som har rett til å delta kan melde seg på her: www.sailracesystem.no 

3.6. For å være påmeldt til stevnet, må en båt ha fullført alle krav i påmeldingen. Betaling må 
skje før registrering lørdag 11. september.

3.7. Ordinær påmeldingsfrist er mandag 6. september. Senere påmelding er mulig inntil én 
time før start mot ekstra gebyr som beskrevet under punkt 4.2. 

4. STARTKONTINGENT 

4.1. Startkontingent Enmannsjolle: 250 kr for to dager, 200 kr for én dag. 
Tomannsjolle: 400 kr for to dager, 300 for én dag.
4.2. Gebyr for etteranmeldelse: 50 kr 

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/edocman/dokumenter/lover-og-regler/kappseiling?Itemid=168
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/edocman/dokumenter/lover-og-regler/kappseiling?Itemid=168
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/edocman/dokumenter/lover-og-regler/kappseiling?Itemid=168
http://sailracesystem.no
http://www.sailracesystem.no


 

5. REKLAME 

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

6. TIDSPROGRAM  

6.1. Registrering 
Lørdag 11. september kl. 09.00 - 10.00 

6.2. Åpent rormannsssmøte 
Det vil bli holdt briefing for seilere, foreldre trenere, sikkerhetspersonell, dommere og 
lagledere. Møtet holdes på østsiden av Seilhuset lørdag 11. september kl. 10.05

6.3. Dato og tid for seilasene 
Første varselsignal kl. 11.00 Dette gjelder både lørdag 11. september og 
søndag 12. september.

6.4. Antall planlagte seilaser: 
Maks 6 seilaser totalt, maks 4 seilaser pr dag.

6.5. Det vil ikke bli gitt varselsignal etter kl. 15.00 på søndag.

7. TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL 

Ikke aktuelt.

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, eventuelt trapesbane. Se banekart, vedlegg 2.

10. STRAFFESYSTEM  

10.1. For klassene RS Feva og 29er er Kappseilingsregel 44.1 endret slik at to-tørnstraff er 
erstattet med en-tørnstraff. 



 

11. POENGBEREGNING 

11.1.  Lavpoengsystemet gjelder. Først i mål gir 1 poeng, nummer to i mål gir 2 poeng, 
nummer tre i mål gir 3 poeng osv.

11.2. Strykninger: 1-3 seilaser: ingen av seilerens seilaser strykes. 4-7 seilaser: seilerens 
dårligste seilas strykes.

12. PREMIER 

12.1. Optimist U10 og Optimist U10 hospitant rangeres ikke, det utarbeides kun 
deltagerliste. Lik premie til alle.
12.2. Optimist U12 Rangert resultatliste, alle får premie. 
12.3 Øvrige klasser, 1/3 premiering.  

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 8. september. 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. Førere av sikringsbåter skal delta på åpent trenermøte lørdag.

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 skal du ikke 
delta.

PARKERING OG SJØSETTING AV FØLGEBÅTER
Parkering: 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. Joller lastes av ved Jolleutsett/Seilhuset.

mailto:m.saxon@icloud.com


 

Utseiling

Seilhuset

Vedlegg 1

RIB BRYGGE
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