
KUNNGJØRING 

KRETSMESTERSKAP FOR KNARR 2015 

29. OG 30. AUGUST 
Regattaen arrangeres av: 

Bergens Seilforening,  
Hjellestadveien 247, 
5259 HJELLESTAD 

Telefon: 55 52 72 70 
Telefax: 55 52 72 72 

E-mail: post@bergens-seilforening.no 

 
1 REGLER 

1.1* Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i 
Kappseilingsreglene. 

1.2 For dette mesterskapet gjelder Hordaland Seilkrets regler for 
gjennomføring av Kretsmesterskap for Entypebåter samt 
Klassereglene, i denne rekkefølge. 

2 REKLAME 

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den 
organiserende myndighet. 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes via Seilmagasinets 
regattaside innen 28. august kl. 08:00. Link til denne finner man via 
denne: http://www.bergens-seilforening.no/ 

 

 

  



5 AVGIFTER 

5.1 Startkontingent settes til kr 500,- som må betales ved påmelding. 

  

7 TIDSPROGRAM 

7.1 Alle påmeldte båter regnes som registrerte. 

7.2 Det kan bli gjennomført måling ved stikkprøve. 

7.4 Antall seilaser:  

Det planlegges å gjennomføre inntil 7 seilaser. 

7.5 Planlagt tid for varselsignalet kl 12:00 begge dager. 

 

9 SEILINGSBESTEMMELSER 

 Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige senest fra 27. august på 
Seilmagasinets regattaside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 STEVNETS BELIGGENHET 



10.1 Baneområdet vil bli på Raunefjorden med Korsfjorden som 
reservebane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 LØPENE 



 Banediagram, se nedenfor. 
 

Vises flaggstandard 3   ved    
varselsignal, seiles tre runder. 

 

 

 

 



19 PREMIER 
 Hordaland Seilkrets medaljer, gull, sølv og bronse tildeles skipper 

og mannskap på de 3 beste båtene.  
 Bergens Seilforening premier til skipper og mannskap på en 

tredjedel av de deltakende båter. 

 

20 ANSVARSFRASKRIVELSE 

 Deltagere 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. 

21 FORSIKRING 

 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig 
ansvarsforsikring. 

22 YTTERLIGERE INFORMASJON 

 For ytterligere informasjon vennligst kontakt Knarrklubbens 
formann Carl Fredrik Joys. cfj@cuppcomputing.com 

 

  
 
 


