Invitasjon til Maritim Serieseilasen 2022
Bærum Seilforening har den glede av å invitere til Maritim Serieseilasen 2022.
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene
1. Rett til å delta
Regattaen er åpen for alle båter med gyldig NORrating målebrev. Regattakomiteen kan etter søknad
frafalle kravet om gyldig målebrev, og tildele deltagende båt en skjønnsmessig rating.
Båter som har rett til å delta må melde seg på og betale den påkrevde avgiften via serieseilasens
sider på Sailrace system
For å være påmeldt regattaen, må en båt ha fullført alle krav i påmeldingen og ha betalt alle avgifter
senest kl 1200 dagens før start på den aktuelle seilasen. Det er anledning til å melde seg på hele
serien, så vel som på enkeltseilaser. Påkrevde avgifter er som følger:
•
•

Kr 1200 for hele serien
Kr 200 pr enkeltseilas

Seilingsbestemmelser og annen informasjon om regler, regattadatoer, baner og klasser finnes under
menyvalget For deltagerne på serieseilasen sider på Sail Race System.
Endelige seilingsbestemmelser publiseres senest 7 dager før første ordinære regatta.
2. Tidsprogram
Seilasene foregår på onsdager. Første ordinære seilas er den 11. mai, deretter 18. mai, og så 1., 8.,
15., 22. juni før sommerferien. Etter ferien: 17., 24 og 31. august, så 7., 14. og siste seilas 21.
september.
2.1 Superonsdager
Onsdagene 1.6, 22.6, 24.8 og 7.9 er det «superonsdag», det er felles onsdagsseilas med Asker og
Nesodden seilforening. Seilasene 1.6, og 24.8 arrangeres av Asker seilforening med startområde
utenfor Blakstad og seilasene 22.6 og 7.9 arrangeres av Bærum seilforening med startområde ved
Høyerholmflu. Egne seilingsbestemmelser for Superonsdagene publiseres på seriens hjemmeside på
Sail Race system.
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Støtt Bærum Seilforening når du tipper, send SMS:
GRASROTANDELEN 979554257 til 2020 eller oppgi
organisjonsnummeret til din kommisjonær. Da mottar
Bærum Seilforening 5% av det du tipper for.

2.2 Maritim Gunderseilasene
Gunderseilasene blir arrangert onsdag 15. juni og onsdag 14. september. De inngår også i
serieseilasen, men har egne seilingsbestemmelser og separat premieutdeling. Båter som er påmeldt
i hele serieseilasen er også påmeldt i Gunderseilasene.
Gunderseilasen 15.6. har målgang ved Ytre Vassholmen, og alle deltagere inviteres til avslutning før
sommeren på Bærum seilforenings anlegg på øya.
3. Klasseinndeling
Klasseinndeling 2022 er gjort etter NOR Rating og blir:
Klasse D, NOR Rating = 0,9600 og høyere
Klasse F, NOR Rating = 0,9599 og lavere
Det er full anledning til å stille til start uten spinnaker/gennaker, men da må båten seile uten
spinnaker/gennaker gjennom hele serien. Måltallet blir deretter. Shorthandmåltall benyttes ikke i
Maritim Serieseilasen 2022.
4. Baneområde og start:
Seilasene avholdes med varselsignal ca. kl 18.00, 5 minutter før første start. Startprosedyre er i
henhold til Kappseilingsreglene regel 26. Starten er nærmere beskrevet i Seilingsbestemmelsene.
Banekart og startprosedyrer kan lastes ned fra menyen under Serieseilasen.
5. Beskjeder til deltagerne
Serieseilasen offisielle oppslagstavle vil være på regattaens hjemmeside på SRS; under menypunktet
«Oppslagstavle».
6. Påmeldingsfrist: Kl. 15:00 dagen før regattadagen.
Sesongavslutning med premieutdeling blir som vanlig i klubbhuset etter siste seilas 22. september.

7. Kontaktpersoner:
Harald Walder

Mobil: (+47) 928 37 913

Bjørn Hansen

Mobil: (+47) 917 50 703
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