HOLMESTRAND SEILFORENINGS klubbmesterskap 17.09.2016

SEILINGSBESTEMMELSER
1. Regler
For seilasen gjelder ISAFs kappseilingsreglement 2013 - 2016 med Skandinavisk
Seilforbunds tillegg, de forskjellige båttypers vedtekter/klasseregler samt disse
seilingsbestemmelsene. Regattaen er åpen for alle medlemmer av Holmestrand
Seilforening.
2. Endringer og beskjeder
Eventuelle tillegg eller endringer av disse seilingsbestemmelser vil bli slått opp på
foreningens oppslagstavle (ved regattakontoret) senest kl. 10.00 samme dag som de
trer i kraft.
3. Registrering
Båter som skal være med i regattaen må være påmeldt til arrangør før kl 10:00.
4. Klasseinndeling.

Det seiles i en klasse, eventuelt 2 klasser ved stor deltagelse. Endelig klasseinndeling
finner sted i forkant av og bekjentgjøres på skippermøtet.
5. Tid for seilasene
Skippermøte avholdes på Seilerhuset kl 10:00.
Startprosedyren vil begynne kl 11:00 hvis ikke annet signal for utsettelse eller
annullering blir vist på land eller fra komitébåten.
6. Utsettelse
En regatta kan utsettes med signalflagg AP og to lydsignaler.
7. Bane
Det vil bli seilt på faste eller utlagte merker på Holmestrandsfjorden og nærliggende
områder. Banekart og løp vil bli gjort kjent for deltakerne på skippermøtet.
8. Startlinje og mållinje
Startlinje og mållinje er mellom utlagte eller faste merker. Disse gjøres kjent på
skippermøtet.
9. Starten
Klassene starter i henhold til regel 26.1.
Tiden skal tas etter de visuelle signaler og man skal se bort fra eventuelle svikt i
lydsignalene. Dette endrer regel 26.1 og 30.
Startprosedyre:
Min til Start Forklaring
5 min
Varselsignal
4 min
Klarsignal
1 min
Klarsignal ned
0 min
Start

Flagg og lyd
Lydsignal + Klasseflagg
Lydsignal + "P"
Lydsignal og "P" fires
Lydsignal + Klasseflagg fires

Signaler om generell eller individuell tilbakekalling vil bli gitt fra starter. Ved individuell
tilbakekalling vil flagg bli oppe til alle for tidlig startende har gått tilbake og startet på
nytt.

10. Avkorting av løpet
Man vil kunne avkorte løpet ved ethvert rundingsmerke. Ved avkortning vil komitebåt
ligge ved merke med signalflagg S. Dette er å regne som målgang.
11. Maksimaltid
Båter som ikke har gått i mål innen 16:00 vil bli registrert som ikke fullførte. Dette
endrer regel 35.
12. Antall seilaser og poengberegning
Det vil bli seilt to seilaser, alternativt ved dårlige vindforhold: en seilas. Dersom to
seilaser gjennomføres, vil den lengste i distanse telle mest ved poenglikhet.
Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes.
13. Protester
Alle båter som ønsker å protestere skal protestere i henhold til regel 61.1. Det gjelder
en protestfrist på 45 minutter etter at siste båt er gått i mål. Protester skal leveres på
regattakontoret på Hakan.
14. Sikkerhet
Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Det anbefales på det sterkeste å bruke
flytevest for alle deltakere. Holmestrand Seilforening vil ikke akseptere noe ansvar for
skade på materiell eller person inntruffet i forbindelse med regattaen. Alle deltagende
båter skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
15. Alternativ straff
Kappseilingsregel 44.1 erstattes med entørnstraff (360° graders vending) både for
brudd på regel i del 2 (Når båter møtes) og brudd på regel 31 (merkeberøring)
16. Premiering
Premier vil bli utdelt på Seilforeningens lokaler etter at protestfristen er utløpt, og det
premieres 1/3 i hver klasse.
17. Komitébåter
Eventuelle komitébåter vil bli merket.
18. Søppel
Båter skal ikke kaste søppel i vannet.
19. Førstehjelpsutstyr
Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig i komitébåt, eventuelt på Seilerhuset.

