
 

 

Bærum Høstcup 
Bærum Seilforening 

16.-17. oktober 2021 
 

Bærum Seilforening har gleden av å invitere til årets Høstcup. Regattaen inngår i OAS-cup og er 
sesongens siste terminfestede OAS-regatta. 

 
 

KUNNGJØRING  

 Notasjonen ‘[NP]’ i en regel betyr at en båt ikke kan protestere på en annen båt 
for brudd på den regelen. Dette endrer regel 60.1(a).  

1 REGLER 

1.1 
 

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

2 SEILINGSBESTEMMELSER 

2.1 Seilingsbestemmelsene blir tilgjengelige senest fredag 15. september på opp-
slagstavlen på Sailracesystem. 

3 KOMMUNIKASJON 

3.1 
 

Den offisielle oppslagstavlen er den på SailRaceSystem, se https://sailracesys-
tem.no/regatta?regatta=3452 

4 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING  

4.1 
 

Regattaen er åpen for alle båter i klassene Optimist, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, RS 
Feva, Brett, SUP, Waszp, OK-jolle, Finnjolle, 29’er og Snipe. I tillegg kan nye båt-
klasser som ønsker å stille til start kontakte regatta@bseil.no snarest. 

mailto:regatta@bseil.no


4.2 
 

[NP] Om det er færre enn 8 påmeldte båter i en klasse ved ordinær påmeldings-
frist kan regattaledelsen slå sammen enkelte klasser med andre, eventuelt annul-
lere klassen. Ved annullering blir påmeldingsavgiften refundert. Dette kan bety at 
baner og løp endres for klassen. 

4.3 
 

Klasseinndeling: 

• Optimist U15: Erfarne regattaseilere, 13-15 år. 

• Optimist U12: 12 år og yngre, med seilerfaring men begrenset regattaer-
faring 

• Optimist U10: Nybegynnere, med egen trener på indre bane. Kun lørdag. 
Invitert til å seile med U12 på søndag. Er ikke omfattet av seilings- 
bestemmelsene men får info direkte fra trener lørdag morgen. Premier til 
alle og fokus på mestring og å bli kjent med regattaseiling. 

 

4.4 Båter som har rett til å delta må melde seg på og betale den påkrevde avgiften 
via SailRaceSystem innen 11. oktober kl 23.59. Etteranmelding blir mulig mot et  
gebyr.  

5 AVGIFTER 

5.1 
 

Påmeldingsavgift som følger:  

Enmannsjoller: kr. 350 
Tomannsjoller: kr. 450 
Optimist U10: kr. 200 

5.2 Etteranmeldingsgebyr er kr. 100. 

6  TIDSPROGRAM 

6.1 
 

Lørdag 16. oktober: 

• Kl. 10-11: Registrering (alle klasser) 

• Kl. 11.00: Rormannsmøte  

• Kl. 12.00: Første varselsignal 

Søndag 17. oktober: 

• Kl. 11.00: Første varselsignal 

• Etter protestfristens utløp: Premieutdeling 

6.2 
 

Søndag 17. oktober gis det ikke varselsignal etter kl. 15.00. 

6.3 Registrering kan være tilgjengelig digitalt tidligere enn tidsprogrammet tilsier. 
Denne er like bindende som frammøtt registrering. Rormannsmøte og 



premieutdeling kan bli direktesendt på arrangementets eller Bærum Seil-
forenings facebookside. 

6.4 Optimist U10 møtes til briefing med trener lørdag kl. 11. Trener bestemmer tids-
program, løp og antall seilaser. 

6.5 
 

Det seiles maksimalt 10 seilaser. For bane 1 (optimister og laser) seiles det maksi-
malt 6 seilaser. 

7  STEVNETS BELIGGENHET 

7.1 Landbase er på Bærum Seilforenings anlegg på Sarbuvollen på Høvik.  

7.2 Baneområdene blir i Holtekilen, like utenfor klubbhuset. Noen klasser seiler på 
faste merker. Vassholmbanen utenfor Snarøya er reserveområde. 

7.3 For utsetting av joller og parkering, følg skilting. Hovedparkering er Onkel Eriks 
vei (Plathebukten). Utsettingsrampe for følgebåter er slippen på Sarbuvollen al-
ternativt på Sjøflyhavna på Fornebu (ca 15 minutters gangtid ved lav hastighet 
inn til Sarbuvollen). Det anbefales å ta kontakt med regattaledelsen på 99358396 
for nærmere anvisning om utsetting av følgebåter. Det er begrenset parkering i 
området, vis hensyn til fastboende. 

8 LØPENE 

8.1 
 

Løpene som skal seiles vil være som følger: 

Joller seiler på utlagte merker. Enkelte klasser for voksne og SUP kan seile på 
faste merker. Løp- og banevalg avgjøres etter antall påmeldte og startende klas-
ser.  

Oversikt over baner, løp og merker blir tilgjengelig i seilingsbestemmelsene. 

9 SCORING 

9.1 Seilasene scores etter Appendiks A. 

9.2 (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være 
dens totale seilasscore.  

(b) Når fra 5 til 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens 
totale score minus dens dårligste score. 

(c) Når 9 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være dens 
totale score minus dens to dårligste score. 

10 ANSVARSFRASKRIVELSE 

10.1  Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 3, 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, un-
der eller etter regattaen. 

11 FORSIKRING 

11.1  Deltakende båter skal være forsikret og med gyldig ansvarforsikring. Bevis på 
dette kan kreves fremvist ved registrering. 

12 SIKKERHET 

12.1 Hver forening med flere enn fire deltakere under 16 år må medbringe egen sik-
ringsbåt med mannskap og nødvendig utstyr, inkludert VHF. Sikringsbåter skal 
melde seg ved regattakontoret før utløp av registreringsfristen. 

12.2 Eventuelle smittevernsregler gjøres tilgjengelig på nett. Vi oppfordrer alle til å 
følge gode råd for å hindre smitte av sykdom. Hold deg hjemme hvis du er syk, og 
kontakt regattakontoret på e-post eller telefon. 

12.3 Alle som er tilstede på arrangementet, inkludert foreldre, trenere, dommere og 
seilere skal bidra til alles sikkerhet. Supportbåter anbefales å lytte på regattako-
miteens VHF-kanal og bidra i tilfelle sikkerhetssituasjonen tilsier det eller på be-
skjed fra regattakomiteen. 

13 YTTERLIGERE INFORMASJON  

13.1  For ytterligere informasjon vennligst kontakt regattakomiteen på  
regatta@bseil.no 
Regattasjef er Espen Kuhle.  

  
 
 
Bærum Seilforening ønsker hjertelig velkommen til regatta og lykke til! 
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