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Notice of race – watski skagerrak twostar 2011
Fredrikstad, 01.12.2010
Velkommen til:

Watski Skagerrak TwoStar 2011

og nyheten:

Watski 2Star Kystseilas 2011
Watski Skagerrak TwoStar er en regatta for to seilere som sammen utfordrer Skagerrak som
konkurransefarvann. Regattaen har tre etapper og to pitstoper.
Watski 2Star Kystseilas er en regatta for to seilere som sammen utfordrer Norges østkyst
som konkurransefarvann. Regattaen har to etapper med en pitstop.
Begge regattaene har den skandinaviske båtutstyr-leverandøren Watski som samarbeidspartner.
1. REGLER
1.1 Regattaene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 20092012.
1.2 Regattaene er underlagt NSFs sikkerhetsbestemmelser Kategori 3 (kan hentes på:
www.seiling.no) med følgende endringer:
a) Hvert besetningsmedlem skal bære minst et minibluss eller personlig strobe-lys.
b) Alle båtene skal ha innenbordsmotor. Gjelder ikke Watski 2Star Kystseilas.
c) ISAF Special Regulation 4.20.2 (Redningsflåte). Gjelder ikke Watski 2Star
			 Kystseilas.
d) ISAF Special Regulation 4.22.1.b. gjelder (Ekstra livbøye). Gjelder ikke Watski
			 2Star Kystseilas.
e) ISAF Special Regulation 6.01 gjelder.
f) I Watski 2Star Kystseilas er det ikke krav om gjennomført ISAF Sikkerhetskurs.
1.3 Kappseilingsreglene vil bli endret som følger:
a) Reglene i del 2 er erstattet av Sjøveisreglene mellom kl 22:30 og 03:30.
b) Deltakere skal bære redningsvest i henhold til ISAF Special Regulation.
			 Dette endrer RRS 40.1.
c) En pitstop-start er definert som starten på ett nytt løp. Når en båt er i ferd med å
		 starte, er det tillatt med motorkjøring inntil ett minutt før starttidspunktet. Dette
		 endrer RRS 42.1.
d) RRS 44.2 gjelder ikke.
1.4 Regattaene er underlagt Norges Seilforbunds lisensregler, forutsatt at disse opprettholdes for 2011 av Seiltinget.
2. BETINGELSER FOR Å DELTA
2.1 Mannskapet skal bestå av to personer i begge regattaene. I Watski Skagerrak TwoStar
skal skipperen være minimum 21 år og mannskapet minimum 18 år. I Watski 2Star
Kystseilas skal begge om bord være minimum 18 år.
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2.2 Skipperen må bekrefte på registreringsskjemaet at begge personene om bord har nødvendig erfaring med havseiling.
2.3 Kappseilingsreglene 2009-2012 (1 eks) 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 hvert pitstop og etter målgang
Garnholmen.
2.7 Alle deltagende båter i Watski Skagerrak TwoStar må være utstyrt med AIS-transponder og tilhørende utstyr som kan sende båtens posisjon til regattaens trackingsystem.
Gjelder ikke Watski 2Star Kystseilas.
2.8 Alle deltagende båter i Watski 2Star Kystseilas vil bli tracket ved hjelp av tildelte
trackingenheter basert på GSM-nettet.
3. KLASSER
3.1 Watski Skagerrak TwoStar er åpen for følgende klasser:
a) Båter med shorthanded LYS-tall på 1,14 og høyere
b) Flerskrogsbåter
3.2 Watski 2Star Kystseilas er åpen for følgende klasser:
a) Båter med shorthanded LYS-tall på 1,10 og høyere.
b) Flerskrogsbåter
4. PÅMELDING
4.1 Påmeldingen vil åpne 1. desember 2010 kl 12.00.
4.2 Påmeldingen vil finne sted på websiden til SEILmagasinet:
www.seilmagasinet.no/id/36962.
4.3 Deltakerbegrensning
a) Watski Skagerrak TwoStar: 150 båter
b) Watski 2Star Kystseilas: 50 båter
4.4 Startkontingenten skal betales med kredittkort, enten VISA eller Mastercard, på websiden. Startkontingenten er NOK 2000 og påmeldingen er fullført når betaling har
skjedd og bekreftelse er mottatt pr. E-post.
4.5 Ved påmelding etter 31. januar 2011 er startkontingenten NOK 3000. Deltakere som
ønsker å avmelde seg før 31. januar 2011, vil få NOK 1000 tilbakebetalt. Ved senere
avmelding refunderes ikke startkontingenten.
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4.6 Deltakerne vil bli talt etter hvert som registreringene er fullført. Når kvoten på 150/50
båter er nådd, vil nye deltakere bli plassert på en venteliste. Disse deltakerne trenger
ikke å betale startkontingent før de eventuelt blir tilbudt å delta som en konsekvens
av at andre har valgt å avmelde.
4.7 Seilere som blir henvist til venteliste før 31. januar fordi det er fullt, skal betale NOK
2000 om de blir sluppet inn på deltakerlisten. For seilere som setter seg på venteliste
etter 31. januar, er starkontingenten NOK 3000.
5. LØPENE
5.1 Watski Skagerrak TwoStar
Leg 1: Start Garnholmen til Arendal
Leg 2: Arendal til ikke definert havn på den svenske vestkysten
Leg 3: Havn på svenskekysten til mållinje ved Garnholmen
5.2 Watski 2Star Kystseilas
Leg 1: Start Garnholmen til mållinje i Arendal
Leg 2: Start Arendal til mållinje ved Garnholmen.
Løpene for begge regattaene vil bli nærmere spesifisert i seilingsbestemmelsene.
6. PROGRAM
Programmet for Watski SkagerrakTwoStar/Watski 2Star Kystseilas er:
22.6.2011: kl. 1200-2200:
Registrering og teknisk kontroll Andersenslippen for alle deltagere og båter.
23.06.2011: Start for alle klasser tidlig om morgenen (nøyaktige tidspunkter kommer i
seilingsbestemmelsene).
25.06.2011: Middag for alle deltakere
25.06.2011 / 26.06.2011: Premieutdeling
7. FORSIKRING
7.1 Alle deltakende båter skal være forsikret med gyldig tredjeparts ansvarsforsikring på
EUR 500 000.
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8. TRACKING
8.1 Watski Skagerrak TwoStar
a) Tracking vil foregå ved hjelp av AIS-transpondere og det er et krav for å kunne delta
			 at båten er utstyrt med AIS-transponder med tilhørende nødvendig utstyr som kan
			 sende fra seg båtens posisjon.
b) Ca. 50 AIS-bokser vil kunne leies av arrangøren. De som ønsker dette, må melde
			 fra om dette ved påmeldingen. Ønskene om leie blir fortløpende registrert og de
		 første 50 som melder seg, vil ha fortrinnsrett. Pris for leie av AIS-utstyr vil være
			 ca. kr 500.
c) Deltakere vil også få tilbud om å kjøpe AIS-transponder av Watski AS til kraftig
			 rabattert pris. Mer informasjon om dette tilbudet vil bli publisert på regattaens
		 nettside www.seilmagasinet.no/id/36962
8.2 Watski 2Star Kystseilas
a) Tracking vil foregå ved hjelp av GSM-tracking. Trackingenheter vil bli utdelt under
			 innsjekkingen til regattaen. I forbindelse med utleveringen vil det bli inngått en
		 tilbakeleveringskontrakt der kreditkortnummer må oppgis.
9. MER INFORMASJON
9.1 For mer informasjon:
Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no/id/36962
Fredrikstad Seilforening: twostar@fredrikstad-seilforening.no eller tlf. 480 48 865
Hvis problemer med påmelding: post@seilmagasinet.no
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