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Velkommen til havseilasen:

Watski skagerrak tWostar «offshore» 

Watski Skagerrak Twostar Offshore er en havseilas for to seilere som sammen utfordrer 
Skagerrak som konkurransefarvann. Regattaen har to etapper og et pitstop.

Regattaen har den skandinaviske båtutstyr-leverandøren Watski som samarbeidspartner.

 1. REGLER
1.1  Regattaen vil være underlagt reglene slik det er definert i Kappseilingsreglene 

2013–2016. 

1.2 Det seiles etter det til enhver tid gjeldende NOR Rating-regelverk.

1.3  Regattaen er underlagt ISAF Offshore Special Regulations Kategori 3 med følgende 
endringer:

 a) Hvert besetningsmedlem skal bære minst et personlig strobelys.

   b) ISAF Offshore Special Regulations 4.20.2 gjelder, redningsflåte. 

 c) ISAF Offshore Special Regulations 4.22.1 gjelder, ekstra livbøye. 

 d) ISAF Offshore Special Regulations 3.23.5 gjelder, to fast installerte lensepum-
per, hvorav en skal kunne betjenes over dekk, og en under dekk. 

 e) ISAF Offshore Special Regulations 6.01 gjelder, med følgende endring: Beset-
ningsmedlemmer med sikkerhetskurs som er eldre enn fem år, kan delta hvis de 
har gjennomført minst to Watski Skagerrak TwoStar de siste fem årene. Et sikker-
hetskurs regnes som gyldig ut det femte kalenderåret. (Vi anbefaler at det gjen-
nomføres et oppfriskningskurs hvert femte år).

 f) Som hardværsfokk kan et seil som festes på et innrullet forseil benyttes. Et slikt 
seil må godkjennes av en sikkerhetskontrollør før start. Dette seilet anses ikke som 
et dobbelt vingeprofilseil.

1.4 Kappseilingsreglene vil bli endret som følger:
 a) Reglene i del 2 er erstattet av Sjøveisreglene mellom kl 22.30 og kl 03.30.

 b) Deltagerne skal bære redningsvest i henhold til ISAF Offshore Special Regula-
tions 5.01, til enhver tid på dekk. Dette endrer regel 40.1

 c) En pitstopstart er definert som starten på et nytt løp. Når en båt er i ferd med 
å starte, er det tillat med motorkjøring inntil ett minutt før starttidspunktet. Dette 
endrer regel 42.1

 d) Regel 44.2 gjelder ikke.

1.5 Regattaen er underlagt Norges Seilforbunds lisensregler.
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 2. BETINGELSER FOR Å DELTA
2.1  Mannskapet skal bestå av to personer i begge regattaene. I Watski Skagerrak TwoStar 

«Offshore» skal skipperen være minimum 21 år og mannskapet minimum 18 år. Skip-
peren må bekrefte på registreringsskjemaet at begge personene om bord har nødven-
ding erfaring med havseilas. 

2.3  Et eksemplar av Kappseilingsreglene 2013-2016 skal være om bord. 

2.4  Et eksemplar av sjøveisreglene skal være om bord. (International Rules For Course At 
Sea).

2.5  To mobiltelefoner med fungerende ladeutstyr skal være om bord, i tillegg til VHF i 
henhold til Kategori 3. 

2.6 Hver båt skal fylle ut et egenerklæringsskjema ved hver pitstop og etter målgang ved 
Hankø.

2.7 Alle deltagende båter i regattaen må ha utstyr som kan sende båtens posisjon til ar-
rangørens trackingsystem.

 3. KLASSER
3.1  Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» er åpen for følgende klasser:

 a) Båter med shorthanded NOR Rating på 0,898 og høyere

 b) Flerskrogsbåter

 4. REGISTRERING
4.1  12.juni 2013, kl 17.00 – 23.00

4.2  Registrering og teknisk kontroll foregår på Hankø Yacht Club for alle deltagere og 
båter.

 5. START/KLASSER/KLASSEFLAGG
5.1 13. juni 2013, kl 10.00 – 12.00 

5.2 Watski Skagerrak TwoStar Offshore:
  Klasse 1: NOR Rating til og med 0,985 Start kl 10.00 Klasseflagg A
 Klasse 2: NOR Rating fra 0,986 til og med 1,000 Start kl 10.30 Klasseflagg C
 Klasse 3: NOR Rating fra 1,001 til og med 1,060 Start kl 11.00 Klasseflagg E
 Klasse 4: NOR Rating fra 1,061 og over Start kl 11.30 Klasseflagg F
 Klasse 5: Flerskrog Start kl 12.00 Klasseflagg H
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 6. LØPENE
6.1  LEGG 1
 Start sydvest for Garnholmene. Det rundes to bøyer etter start. Den først ca.1,5–2 

nautiske mil fra startlinjen. Den andre ved Garnholmene. Se oppslagstavler på Ander-
senslippen og Hankø Yacht Club senest kl. 21 dagen før start. Øya Merdø ved Arendal 
holdes om styrbord, og det seiles gjennom Galtesund til Arendal.

6.2 LEGG 2
 Det startes individuelt 6 timer etter hver enkelt båts målgang i Arendal. Babord run-

ding Brofjordens Angjöring (58°15,00 N - 11°13,23 E), styrbord runding Sydostgrun-
nen Lysbøye (58°59,01 N - 10°19,07 E), babord runding Tristeingrunnen (59°0,83 
N - 10°30,83 E) og fritt løp til mål Hankø.

 7. START OG MÅLLIINJE
7.1  Startlinje Hankø er mellom to bøyer med oransje flagg. Startbåten vil ligge ved styr-

bord bøye sett mot løpssiden. 

7.2   Målgang Hankø er på nordsiden av Sildeskjær ved innløpet til Hankøsundet fra syd. 
Mållinjen er mellom båt førende oransje flagg og kuleformet oransje bøye (Se ved-
legg C).

7.3   Mållinje og startlinje i Arendal er mellom to oransje bøyer i den østlige delen av 
gjestehavnen. (Se vedlegg B)

 8. forsikring
8.1  Alle båter skal være forsikret med gyldig tredjeparts ansvarsforsikting. Skriftlig 

dokumentasjon fra forsikringsselskapet eller kopi av gyldig forsikringsavtale skal 
medbringes om bord.

 9. tracking
9.1 Watski Skagerrak TwoStar Offshore. Tracking vil foregå ved hjelp av et satellittsystem 

kalt Yellow Brick. Trackingenheten vil bli utdelt under registreringen til regattaen. I 
forbindelse med utdelingen vil det bli inngått en tilbakeleveringskontrakt der kreditt-
kortnummeret må oppgis.

 10. ENDRINGER I SEILINGSBESTEmmELSENE
10.1  Endringer i seilingsbestemmelsene eller tidsprogrammet for seilasene blir kunngjort 

med signalflagg L på signalmast senest kl 21.00 dagen før de trer i kraft og slått opp 
på offisielle oppslagstavler på Andersenslippen og Hankø Yacht Club.

 11. ENDRING VED PITSTOPTIDEN
11.1 Regattakomiteen kan bestemme at det etter pitstop ikke blir startet et nytt løp, ved å 

heise signalflagg L over Watski-flagget i Arendal, samtidig som det kunngjøres på opp-
slagstavler på samme sted. Dette må meddeles senest 1 time før første båt skal starte.    
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11.2 Regattakomiteen kan redusere pitstoptiden eller forlenge den i Arendal ved å heise 
signalflagg F over Watski-flagget, samtidig som det kunngjøres på oppslagstavler på 
samme sted. Alle besetninger vil få kunngjort ny starttid når de leverer egenerklærings-
skjemaet.

 12. POENGBEREGNING
12.1  NOR Rating, alle klasser: Resultatene vil bli beregnet ved å multiplisere NOR Rating-

tallet med total seilt tid. Båten med lavest korrigert tid, etter eventuelle straffer, 
vinner og andre skal rangeres i samsvar med dette.

 13. PROTESTER
13.1  Protestskjemaer er tilgjengelige på regattakontorene i Arendal og på Hankø. Protest-

fristen er en time etter egen målgangstid. Appeller på protestavgjørelser for hendelser 
i andre nasjoners farvann, skal behandles av Norges Seilforbunds regel og appellko-
mite.

 14. BESLuTNING OM Å DELTA
14.1  Alle deltagere starter på eget ansvar. Regattakomiteen vil ikke godta noen for form for 

erstatningssøksmål før, under eller etter at regattaen er gjennomført.

 15. TREKKE SEG FRA REGATTAEN
15.1   En båt som beslutter å trekke seg fra regattaen skal varsle regattakomiteen umiddel-

bart.

 16. ELEKTRONISK uTSTYR
16.1 Det er anledning til å bruke elektronisk utstyr så sant dette ikke er i konflikt med 

regel 42 (Fremdrift). Regel 51 (Flyttbar balast) og 52 (Manuell kraft) gjelder ikke for 
båter som er innmålt med dette utstyr. Autopilot for styring av båten er tillatt uten å 
være målt inn.

 17. PRESSE OG MEDIA
17.1 Pressen vil følge seilasen meget tett og enhver henvendelse fra pres- sen til delta-

gerne skal besvares positivt i enhver situasjon gjennom hele regattaen.

17.2 En representant for pressen må gis anledning til å komme om bord i båten under re-
gattaen. Skipperen kan vurdere værforholdene slik at ombordstigning under regattaen 
er forsvarlig.

17.3 En mediedeltager kan være deltager nummer 3 om bord under regattaen. Vedkom-
mende skal ikke delta i noen form for arbeid om bord. En søknad om en mediedel-
tager må sendes til regattastyret innen 3.juni 2013 kl.23.59. Senest kl. 21 før start 
må det kunngjøres om en eller flere båter har mediedeltagere om bord.

 18 . EGENERKLÆRINGSKJEMA
18.1 Alle båter skal fylle ut og levere egenerklæringsskjema i Arendal og på Hankø.
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 19. PREMIERING
19.1  Fredrikstad Seilforening deler ut premiering til 1/3-del av de startende mannskap.

19.2  Det seiles om Calle Mortensens minnepokal på havbanen for båter opp til og med 
LYS-tall 1,000.

19.3  Det seiles om Erik Ankers Minnepokal på havbanen for båter med LYS- tall 1,001 og 
større.

19.4 Stjerneflagg.
 Flagg med 1 stjerne: Seilere som har fullført Watski Skagerrak Twostar eller Hankø 

OneStar 5 ganger.
 Flagg med 2 stjerner: Seilere som har fullført Watski Skagerrak Twostar eller Hankø 

OneStar 10 ganger.
 Flagg med 3 stjerner: Seilere som har fullført Watski Skagerrak Twostar eller Hankø 

OneStar 20 ganger.

19.5 Foreningspremie
 Det deles ut premie til beste seilforening etter følgende kriterier:
 a) Lag-konkurransen gjelder for begge de to banene, Offshore og Coastal, og det er 

over all-listen på de to banene som danner utgangspunktet for poenggivningen. Po-
engene gis ved omvendt plasspoeng, slik at 1. plass på en bane gir antall startende 
båter pluss 5 bonuspoeng. 2. plass gir antall startende minus 1 poeng, men pluss 3 
bonus poeng. 3. plass gir antall startende minus 2 poeng, men pluss 1 bonuspoeng. 
4. plass gir antall startende minus 3 poeng, 5. plass gir antall startende minus 4 
poeng osv.

 b) De 8 seilerne fra hver forening som scorer flest poeng, er tellende på et foren-
ingslag. Det er kun foreningslag med 8 tellende seilere som er med i konkurransen. 
Utenlandske seilere danner «landslag» på samme måte.

 20. MAKSIMALTID
20.1  Båter som ikke har fullført innen søndag 16. juni 2013 kl 12.00 blir notert med 

DNF.

 21. PROTESTKOMITé
21.1  Leder: Kristian Åsle

©Fredrikstad Seilforening
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 VedleGG B:

 VedleGG C:


