
 
  

  

  
   
  

Kunngjøring   

  

For   
  

Hjellestad Seilforening Høstregatta 
For 

Express og Knarr 

  
  
  

10 september 2022 
  
  
  

Organiserende myndighet: Hjellestad Seilforening 
    
  
  



 
1  REGLER  

1.1  
  

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

1.2  
  

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

1.3 
  

Expressklubbens klasseregler vil gjelde for Express klassen. 
Knarrklassens regler vil gjelde for Knarr klassen 

2  SEILINGSBESTEMMELSER  

2.1  
  

Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige innen 09.09.22 kl 
20:00https://www.manage2sail.com/e/6666ddaa-800c-474e-8c24-ccb254a6d7b9 på 
Sailrace System  

3  KOMMUNIKASJON  

3.1  
  

Den offisielle oppslagstavlen er plassert på Sailrace System  

3.4  [DP] Unntatt i en nødsituasjon skal en båt som kappseiler verken sende lyd eller 
datameldinger eller motta lyd eller datakommunikasjon som ikke er tilgjengelige 
for alle båter.  

4  RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING   

4.1  
  

Regattaen er åpen for alle båter i Albin Express-klassen  

4.6  Båter som har rett til å delta må melde seg på og betale den påkrevde avgiften via 
Sailrace System  innen 07.09.22 kl. 23:59  

4.8  Sene påmeldinger vil aksepteres innen 10.09.22 kl 08:00 ved betaling av ekstra 
avgift   

5  AVGIFTER  

5.1  
  

Påkrevde avgifter er som følger:   

  

Klasse  Vanlig avgift  Ekstra avgift   

Express  300 450  

  Knarr 300 450  

9    TIDSPROGRAM  

 



9.1  
  

Dato for seilasene:   
Date        Express  

10.09    Seiling  
 

9.2  
  

Antall seilaser:   
Klasse  Antall  Seilaser pr dag 

planlagt  
Seilaser pr dag 

Maksimalt  
Express  6  6  6  
Knarr 6 6 6 

 

9.3  
  

Planlagt tid for varselsignalet for første seilas hver dag er 12:00. 
Ingen varselsignal etter kl 18:00.    

10   UTSYRSINSPEKSJON   

10.1   
  

Hver båt skal være iht. klassereglene. Egenerklæring for Express fremvises på 
forespørsel.   

10.2 Båten må være innmeldt i klasseklubb og dermed ha gyldig klassebevis for 2022, 
ref Kappseilingsreglene regel 78 

10.3 Båter kan bli inspisert til enhver tid så lenge stevnet pågår  

12   STEVNETS BELIGGENHET  

12.1  Stevnet vil ha base ved Hjellestad Seilforening   

12.2  Baneområde vil være Raunefjorden eller Korsfjorden (se Sjøkart 21 og vedlegg 2)  

13  LØPENE  

13.1  
  

Løpene er vist i Vedlegg 1. Det seiles Pølsebane med 2 kryss, 2 lens. Rundinger 
om babord på merke 1 og merke 2. Start og målgang mellom merke 2 og 3 i 
retning til første runding og fra siste runding. 

13.2  
  

Merker vil være utlagte bøyer med eller uten flagg. Merke 1 og Merke 2 vil være 
bøyer av lik farge og form. For Merke 3 kan startbåt/rib benyttes om nødvendig. 
Denne vil da føre flagg «M»  
 

14  SCORING  

14.1  
  

Appendix A benyttes..  

 
14.2 (a) Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for serien være 

dens totale seilasscore.   

(b) Når fra 5 til 6 seilaser har blitt fullført, vil en båts score for   serien være dens 
totale score minus dens dårligste score.  



15  SUPPORTPERSONBÅTER  

15.1  [DP] Lagledere, trenere og annet hjelpepersonell skal være utenfor områder der 
båter kappseiler i tiden fra klarsignalet til alle båter har fullført eller har gått ut av 
løpet, eller til regattakomiteen har gitt signal om utsettelse, generell tilbakekalling 
eller annullering.   
  

16  BÅTER  

17.1  
  

En båt kan ha nasjonale bokstaver eller et seilnummer i strid med klassens regler, 
forutsatt at regattakomiteen har godkjent seilidentifikasjonen før første seilas. 
Seilnummer må dog ikke være likt andre deltagende båter.    

18  DATABESKYTTELSE  

18.1  
  

GDPR er ivaretatt av Sailrace System portalen. Personopplysninger lagres ingen 
andre steder  

  
19  ANSVARSFRASKRIVELSE  

 
19.1   Regel 3: ‘Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å 

kappseile er dens alene.’    

20 FORSIKRING  

20.1   Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring med en  
minimums dekning på 30 mill for hver hendelse eller tilsvarende. (NSF 
personlisens har riktig ansvarsdekning)  

21  PREMIER  

21.1  
  

Premier vil bli tildelt som følger:   

1/3 premiering 

  
22  YTTERLIGERE INFORMASJON   

22.1   For ytterligere informasjon vennligst kontakt   
  
Kjell Eirik Irgens Henanger, sykkelnerd@gmail.com  
  

  
  
  



Vedlegg 1: Løpet: Start – 1 – 2 – 1 – Mål 
 
 

 
 



Vedlegg 2: Baneområder. Primært Raunefjorden,  Reserverområde Korsfjorden/Fanafjorden

 


