
 
 

 

 
 
 
 

KUNNGJØRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haugesund Seilforening 
ønsker velkommen til 

 
 
 
 
 

KRETSMESTERSKAP i 
Rogaland Seilkrets for 2-Krona 

 
 
 
 

13.-(14.) September 2014 
 
 

Seilstasjon på Lindøy (Fosen) 



Haugesund Seilforening inviterer til Kretsmesterskap i Rogaland Seilkrets for 2-Krona 
lørdag 13. september 2014 (med søndag 14. september som reserve dag hvis nødvendig). 

 
Det blir inntil 4 seilaser. Baneområde er Førresfjorden. 

 
 

1. Regler 
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2013-
2016., aktuelle klassevedtekter og seilingsbestemmelsene. Dersom det er motstrid 
mellom kunngjøring og seilingsbestemmelsene, gjelder seilingsbestemmelsene.  
NSF’s and NIF’s generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett 
til å delta vil gjelde for kretsmesterskapet. 

 
 

2. Klasser 
Kretsmesterskapet er åpen for følgende klasse: 2-Krona jolle. 
Arrangører har tilgang til opp til 15 joller og stiller de til disposisjon for deltakerne. 

 
 

3. Tid for seilasene 
Programmet for kappseilasene er som følger: 

 
Lørdag 13. september:   Første varselsignal vil bli gitt kl. 11.00 
Søndag 14. september:   Første varselsignal vil bli gitt kl. 11.00 

 
Dersom det er gjennomført nok seilaser til at serien gir gyldig KM, vil det ikke bli startet 
søndag 14. september. Det vil uansett ikke bli startet noen seilaser etter kl. 15.00 
søndag 14. september. 

 
 

4. Påmelding 
Påmelding gjøres via Seilmagasinets nettbaserte påmeldingssystem innen tirsdag 9. 
september kl. 12.00. Senere påmelding kun etter avtale me arrangøren. 

 
Startkontingent er kr 250,- per båt. 

 
5. Mulig domming på vanet 
Det jobbes med å dommere til direktdømming på vannet. Ta derfor med et rødt 
protestflagg. Flagget kan gjerne festes på seilvesten med en seilstrikk eller liknende. 

 
 

6. Poengberegning/Premiering 
Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes. For båter som ikke starter, ikke fullfører, m.v. gis 

følgende poeng (dette endres regel A9): 

 DNF, RAF, OCS og DSQ skal gis poeng for en plassering tilsvarende 1 mer enn anntallet båter 

som kmom til startområde i den aktuelle regattaen. 

 DNC og DNS skal gis poeng for en plassering tilsvarende 2 mer enn anntallet båter som kmom 

til startområde i den aktuelle regattaen. 

Når 4 seilaser blir fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poeng minus dens 

dårligste. 



 
Det utdeles KM medaljer i gull, sølv og bronse til seilere i de tre beste båtene som er 
medlem i en seilforening tilsluttet Rogaland Seilkrets. For øvrig 1/3 premiering og alle 
deltakerne under 12 år. 

 
Premieutdeling vil bli avholdt søndag så snart som mulig etter siste seilas. 

 
 

7. Overnatting, parkering og utsett av båter 
Det er begrenset mulig å overnatte på seilforeningen. Gjerne tar kontakt med arrangøren 
for nærmere informasjon. 

 
Joller sjøsettes via jolleslipper eller stranden på seilforeningen. Sjøsetting av følgebåter 
skjer ved den nye ramp ved siden av tunnelen i Hellevik. Parkering av tilhengeren på 
plenen ved seilstasjonen eller på parkeringsplass ved hovedveien. 

 
 

8. Regattakontor 
Regattakontoret vil være åpent til følgende tider: 

 
Lørdag 20. september kl. 08.00-10.00 (registrering mellom kl 08.00 og kl 09.00) 
Søndag 21. september kl. 09.00-10.30 hvis det blir seiling på denne dagen. 

 
Etter seilasene er regattakontoret åpent en halv time etter protestfristens utløp. 

 
 

9. Sikkerhet 
Deltakende foreninger med 4 eller flere joller kan bes om å stille med 
sikkerhetsbåter hvis nødvendig. Sikkerhestbåter bør være bemannet med to 
personer og utstyrt med VHF.  

 
 

10. Ansvarsfraskrivelse 
Deltagerne 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 på 
materiell eller person eller dødsfall intruffet i forbindelse med, før, under eller etter 
regattaen. 
 
 

11. Seillisend og forsikring 
Hver seiler som er lisenspliktig skal fremvise seilerlisens og alle skal fremvise gyldig 
ansvarsforsikring ved registrering. Registrering gjennomføres på regatta kontoret. 

 
 

12. Henvendelse 
Regattasjef: Frank Hendrikse (e-post frankh@haugnett.no / mobil 90030957) 
 

mailto:frankh@haugnett.no

