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13.-(14.) September 2014 
 
 

Seilstasjon på Lindøy (Fosen) 



 
1. Regler 
Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2013-2016, 
norske klasseregler og seilingsbestemmelsene. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 
kjølen hele tiden skal være sikret i nede posisjon, jfr. C.3.1.(a)(1). 
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. Tildeling av båter 
Arrangører har tilgang til opptil 16 2-Krona joller og stiller de til disposisjon for 
deltakerne. Tildeling skjer ved loddtrekning på lørdag 13. september ved registrering. 
 
3. Beskjeder til deltagere 
Beskjeder til deltagerne vil blitt slått opp på den offisielle oppslagstavlen som er ved 
regattakontoret (klubbhuset). 
 
4. Signaler på land 
Signaler på land vil bli gitt ved flaggstang utenfor regattakontoret (klubbhuset). 
Når flagg ‘AP’ vises på land skal ‘1 minutt’ erstattes med ‘ikke mindre enn 30 minutter’ i 
seilassignalet AP. 
 
5. Endring i seilingsbestemmelsene 
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vill bli oppslått for kl 10.00 samme dag de 
trer i kraft, bortsett fra eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene som vil 
bli oppslått før kl 20.00 dagen før de trer i kraft. 

 
6. Tidsprogram for seilasene 
Programmet for kappseilasene er: 

 
Lørdag 13. september:    kl 09.00 / 11.00 Registrering 
 kl 10.00 Åpning og rormannsmøte 
 kl 11.00 Første varselsignal 
Søndag 14. september: kl 11.00 Første varselsignal 

 
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. 
 
Det blir totalt inntil 4 seilaser. 

 
 

7. Klasseflagg 

Klasseflagg ‘2-Krona’    benyttes ved start for 2-Krona.  
  



 
8. Regattabane 
Regattabane er på Førresfjorden, ved siden av Lindøy eller sør for Fosnahomen. Løpene 
er ifølge den olympiske modifiserte trekantbane:  
 

 

 
Etter start går løpet til toppmerke (1), 
slørmerke (2) og bunnmerke (3). Så 
gjennom startlinje som er en ‘gate’ nå, 
opp til toppmerke (1) direkte ned til 
bunnmerke (3) og i mål (samme linje 
som startlinje).  
 
Startmerker er røde båser. Topp-, slør- 
og bunnmerke er store gule eller oransje 
bøyer. 

 

 
9. Starten 
Seilasene startes ved bruk av regel 26 med varselsignal 5 minutter før startsignalet. 
En båt som starter senere enn 4 minutter etter startsignalet vil bli scoret DNS (starter 
ikke) uten en høring. Dette endre regel A4.  
 
10. Maksimaltider 
Maksimaltiden er 60 minutter. Hvis ingen båt har passert 1. merke innen 20 minutter vil 
seilasen blir annullert. Båter som ikke fullfører innen 20 minutter etter den første båten 
har kommet i mål, noteres som DNF (fullførte ikke) uten en høring. Dette endre reglene 
35, A4 og A5. 
 
 11. Mulig domming på vannet 
Det jobbes med å dommere til direkte domming på vannet. Ta derfor med et rødt 
protestflagg. Flagget kan gjerne festes på seilvesten med en seilstrikk eller liknende. 

 
 

12. 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 antallet båter 

som kom til startområde i den aktuelle regattaen. 

 DNC og DNS skal gis poeng for en plassering tilsvarende 2 mer enn antallet båter som kom til 

startområde i den aktuelle regattaen. 

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

dårligste. 

 
Premieutdeling vil bli avholdt så snart som mulig etter siste seilas lørdag eller søndag, 
men etter protestfristens utløp. 

  



 
13. Protestbehandeling 
Protestfrist er 1 time etter at siste båt i klassen har fullført siste seilas på gjeldende 
seilasdag. 

 
14. Regattakontor 
Regattakontoret vil være åpent til følgende tider: 

 
Lørdag 20. september kl. 08.00-10.00 (registrering mellom kl 09.00 og kl 10.00) 
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. 

 
 

15. Sikkerhet 
Flytevest/redningsvest er påbudt. Deltakerne skal reve storseilet når 
regattaansvarlig gir beskjed om det (men kan alltid gjør det på egen initiativ). Det 
skal ikke startes seilaser ved vindstyrke over 10-11 m/s. 
 
16. Ansvar for båter og utstyr 
Deltakerne er ansvarlig for klargjøring av båtene før seilasene og konservering 
etterpå. Feil, skader og mangler på foreningseide båter meldes til regattakomiteen 
så raskt som mulig. De som har forvoldt skade på båtene reparerer skaden så raskt 
det er praktisk mulig. 

 
17. 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 inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter 
regattaen. 
 

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

 
 

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