
KM for Joller og Brett 2014 

 

 
Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap 23-24. august 2014 

 

Det blir seilt inntil 4 seilaser hver dag på trekantbane eller pølsebane. Baneområde blir 

i Mynteviken / Raunefjorden. 

 

1. Regler 

Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, 

Skandinavisk Seilforbunds sin forskrift (om regel 30.2 og 30.3), aktuelle klasseregler, 

Hordaland Seilkrets KM-bestemmelser og seilingsbestemmelsene. Regattaen er klassifisert 

som et stemne i kategori C. 

 

2. Klasser 

KM er åpent for følgende klasser: BIC 293, Snipe, Laser, Laser 4.7, Laser Radial, Europa, RS Feva, 

Zoom8 og 

Optimist. 

Så sant det er stor nok påmelding i klassene Europajolle og Zoom8, kan det bli aktuelt å dele 

disse klassene videre opp i damer/herrer og jenter/gutter. 

I Optimistjolle blir deltagerne plassert etter NOK sin klasseinndeling: 

http://www.optimistjolle.no/documents/2013/04/klasseinndeling.pdf 

I de ordinære KM-klassene må det starte minst 5 båter i en klasse for at klassen skal få gyldig 

KM. Optimist deles også i gutt/jente hvis flere enn 5 gutt A og 5 jente A. Optmistjolle C og Brett 

Rekrutt seiler på kort pølsebane på Mynteviken. 

KM for Joller teller også som HordaCup nr. 4 i 2014. 

 

3. Tid for seglasene 

Programmet for kappseilasene er som følger: 

Lørdag 23. august : Første varselsignal blir gitt kl. 12:00 

Søndag 24. august : Første varselsignal blir gitt kl. 12:00 

 

4. Påmelding 

Påmelding og betaling av påmeldingsavgift skjer via http://seilmagasinet.no/?regatta=1671 

Påmeldingsfrist: torsdag 21. august. Deltagerliste og seilingsbestemmelser blir publisert på 

regattaens nettsider senest fredag 22. august kl. 18.00. Dette vil også være tilgjengelig på 

http://www.optimistjolle.no/documents/2013/04/klasseinndeling.pdf
http://seilmagasinet.no/?regatta=1671


regattakontoret. 

5. Startkontingent 

Enmannsjoller Kr. 150 

Tomannsjoller Kr. 200 

Båter som melder seg på etter påmeldingsfristen må betale dobbel startkontingent. 

 

6. Premiering 

Det blir delt ut KM-medaljar i gull, sølv og bronse til mannskapene om bord i de tre beste 

båtene i hver gyldig KM-klasse. I tillegg blir det mannskapspremiering til 1/3 av startende 

båter i hver klasse. Det blir bare premiert i klasser med tre eller flere startende båter. 

 

7. Parkering og utsetting av båtar 

Parkering på Bergens Seilforenings parkeringsplass. Sjøsetting av følgebåter ved betongoppdrag like 

nedenfor parkeringsplassen. En ber om at båthengere blir plassert på parkeringsplassen på utsiden 

av bommen ved innkjøringen til BS. 

 

8. Kiosk 

Det blir kiosk i/ved Bergens Seilforening sitt nye klubbhus. 

 

9. Regattakontor 

Regattakontoret er i klubbhuset til Bergens Seilforening og har følgende åpningstider: 

Lørdag 23. august kl. 10.00 – 11.00 

Søndag 24. august kl. 10.00 – 11.00 

Etter seilasene er regattakontoret åpent til en time etter protestfristen. 

 

10. Henvendelser 

Spørsmål om KM kan rettes til Henrik Wigers Larsen, wigers(krøllalfa)hotmail.com, 41500288 


