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Sommernatt på fjorden!

Drammens Seilforening

I et videoforedrag på seiltinget i 2021 hevdet verdensstjernen i seilsport, Ken Reed, at 
fremtidens regattaer burde ta i bruk dagens teknologi for å forenkle og forbedre 
arrangementene. Drammens Seilforening tar han på ordet. Vi har under Koronaen utviklet 
systemet AnkerDrammen for å arrangere regattaer med all info og registrering via 
mobiltelefon. Nå vil vi bruke systemet i ordinære regattaer også. Dette lar oss simulere 
seiltider og tilpasse og kommunisere løp og start til seilerene  så sent at seil-opplevelsen blir
best mulig.  

Drammens Seilforening  ønsker velkommen til sommerseilas på Breiangen lørdag 2. juli. i en 
av årets lyseste sommernetter.

Regattaen skal være en utfordring både for de som vil konkurrere på topp nivå og for 
turseilere som vil oppleve mestring og stemningen ved å navigere i åpent, men likevel 
beskyttet farvann. blant lys fra stjerner, fyrlykter, byer og båter.

Seilasen går på faste merker mellom Rødtangen og Slagentangen. Løpet blir bestemt etter 
simulering med værdata fra Yr, slik at vi får målgang omkring kl 1500  1200 lørdag 2. juli. Da 
får man noen timers restitusjon før Rødtangen Jazzfestival braker løs på Seilerkroa etter kl 
1600. 

Båtene deles i grupper med startintervall basert på måltall, banevalg og værdata. 
Rekkefølgen i mål gir resultatlista. Første båt i mål vinner!

Båter uten målebrev får tildelt måltall for regattaen av arrangør.

Det blir egen klasse for shorthanded som er tellende i Seilmagasinets shorthanded-ranking. 
Disse båtene må ha gyldig NOR Rating Doublehanded målebrev. De starter sammen med de 
øvrige båtene og rangeres sammen med dem. I tillegg beregnes korrigert seiltid ut fra 
målebrev som legges til grunn for rankingen..

Løp, starttider og resultat kommuniseres via mobiltelefon til deltakerene.

Det seiles om vandrepokalen til minne om Yngvar Ingebretsen.

Avtal med mannskap og sett av tid til sommerseilas og jazzfestival på Rødtangen første helg 
i juli 2022!
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 1 REGLER
 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i RRS.

 1.2 Start vil foregå med jaktstart (”Gundermetoden”) med gruppevis beregnet 
starttid, slik at første båt i mål blir vinner. Dette endrer regel 26. 
Seilingsbestemmelsene vil inneholde detaljene i startprosedyren. 

 2 KOMMUNIKASJON
 2.1 Den offisielle oppslagstavlen er på arrangementets side på SailRaceSystem, 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3662 
 2.2 Nettsiden AnkerDrammen, https://  ad  .jelstad.org/   , brukes for å kommunisere 

løp, starttid og målgang. Deltakere vil bli opprettet som brukere i systemet 
etter påmeldingsfristens utløp dersom ikke bruker ( med samme e-post som i 
påmelding) og båt ( med samme navn eller seilnummer) allerede eksisterer.
Mer info på https://www.jelstad.org/ankerdrammen/ og i AnkerDrammens 
hjelpesider på https://ad.jelstad.org/pro/help.php?mod=race

 2.3 Deltakere må gjøre seg kjent med AnkerDrammen og hvordan man 
registrerer egen målgang før seilasen. Det opprettes en simulert test-seilas 
for formålet.

 2.4 Båter må ha mobil internetttilgang med nettleser. GPS i mobilenhet er 
ønskelig for trackingfunksjoner. 

 2.5 Alle båter må registrere tid for egen målpassering i AnkerDrammen.

 3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
 3.1 Regattaen er åpen for alle regatta- og tur-båter som har eller har hatt NOR 

Rating Club eller ORC målebrev eller hvor tilsvarende standardbåt har hatt 
målebrev. For andre båter vil arrangør vurdere om man har grunnlag for å 
fastsette et rettferdig måletall.

 3.2 Båter skal ha fast soveplass til hele mannskapet og være utstyrt med 
forskriftmessige lanterner for seiling i mørke.

 3.3 Påmelding gjøres i SailRaceSystems, https://sailracesystem.no/regatta?
regatta=3662

 3.4 Arrangør vil suverent fastsette et måltall for båter uten NOR-Rating sertifikat.
 3.5 Båter som ikke har deltatt i DrammensCup og som ikke har NOR-

Ratingsertifikat anmodes om å melde seg på senest 20/6 med spesifikasjon av
båttype, utstyr og vitale mål slik at arrangør får tid til å fastsette handicap.

 3.6 Klasser: 
 3.6.1 Alle båter seiler i samme klasse. Minste måltall er 0,80. Båtene starter etter i 

puljer med starttid beregnet ut fra handicap. Rekkefølge i mål gir resultatlista.
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 3.6.2 Shorthanded båter med gyldig NOR Rating Shorthanded målebrev får i tillegg 
beregnet korrigert tid etter målebrev. Rankingpoeng beregnes ut fra dette. 
Seilasen teller i Seilmagasinets Shorthanded-ranking.

 3.6.3 Vandrepokal utdeles til beste korrigerte tid uansett klasse.

 4 AVGITER
 4.1 Obligatoriske avgifter:

Startkontingenten er NOK 300,- og betales ved påmeldingen/registrering på 
SailraceSystems.

 4.2 Etteranmelding aksepteres sålangt mulig mot avgift kr 600,- Etteranmelding 
krever at man kan dokumentere NOR-Rating på båt eller tilsvarende båt.

 5 REKLAME
 5.1 Reklame tillates i samsvar med regel 80, vedtak gjort for klassen og i NSFs 

regler for arrangørreklame.
 5.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende 

myndighet.

 6 TIDSPROGRAM
 6.1 Frist for påmelding :28/6 2022 kl 2400. Påmeldte båter blir registrert i 

AnkeerDrammen av arrangør.
 6.2 Siste frist for etteranmelding: 1/7 2022 kl 1700. Etteranmeldte er selv 

ansvarlige for registrering av bruker, båt og deltagelse i regattaen i 
AnkerDrammen.

 6.3 18:00  2/7 kl 08:00: Løp og starttider kunngjøres i AnkerDrammen. 
Signalflagg P heises på Saluttbalkong. Det blir salutt fra kanon.

 6.4 20:00 09:00: Tidligste start for minste båt.

 6.5 Maksimaltid: 2/7 kl 17:00. Det blir ingen avkorting.

 7 MÅLING
 7.1 Skipper er ansvarlig for at båt er i samsvar med oppgitte data i påmeldingen.
 7.2 Båter uten målebrev blir behandlet skjønnsmessig av arrangør uten 

ankemulighet.
 7.3 Kontroll av båter kan bli foretatt når som helst under arrangementet.

 8 SEILINGSBESTEMMELSER
 8.1 Seilingsbestemmelsene  blir tilgjengelige på SailRaceSystems  fra senest 25/6 

2022.

 9 STEVNETS BELIGGENHET
 9.1 Start og mål er utenfor Drammens Seilforenings anlegg på Rødtangen.

3



 KUNNGJØRING BREIANGEN RUNDT 2022

 9.2 Baneområdene vil være på Breiangen og ut til Slagentangen.

 10 LØPENE
 10.1 Kunngjøres i web-applikasjonen AnkerDrammen, https://ad.jelstad.org
 10.2 Intensjonen er bane på ca 16 timers seilas for minste båt. Bane blir valgt etter 

simulering av seiltid basert på grib-data fra Yr
 10.3 Individuell starttid  og løp blir ikke endret etter at signalflagg P heises på 

Saluttbalkong. 

 11 STRAFFESYSTEM.
 11.1 Regel 44.1 gjelder med følgende tillegg: Båter som frir seg fra straff  etter regel 44.1 

skal rapportere hendelsen skriftlig til arrangør senest før protestfristens utløp. Tid, 
årsak og involverte båter skal identifiseres.

 12 POENGBEREGNING
 12.1 Alle båtene får plassering tilsvarende rekkefølgen båtene passerer mål.
 12.2  Shorthanded klasse rangeres i tillegg etter korrigert seiltid.

 13 PREMIER
 13.1 Det deles  ut vandrepokal til vinner overall på korrigert tid. 
 13.2 1/3 premiering etter rekkefølge i mål.

 14 ANSVARSFRASKRIVELSE 
 14.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, 

Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere 
noe ansvar for skade materiell eller person eller dødsfall inntruffet i 
forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

 15 FORSIKRING
 15.1 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

 16 LISENS
 16.1 Det er ikke krav til lisens. 

 17 Ytterligere informasjon
Arrangementsansvarlig: Øyvind Jelstad, oyvind@jelstad.org, 
mobil +47 977 48 392
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Øyvind Jelstad, 25.01.2022
Går ut. Standard 44.1


