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Høstregatta for Knarr
Lørdag 27. og søndag 28. august 2016

KUNNGJØRING

1 REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og
klassevedtekter for Knarr.

2 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
2.1 Regattaen er åpen for båter i Knarrklassen som har gyldig målebrev.

2.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å registrere seg på www.seilmagasinet.no
innen 24. august 2016 kl. 15.00.

2.3 Sene påmeldinger kan aksepteres frem til fredag 26. august kl 12.00 mot 200 kr i ekstra
avgift.

3 STARTKONTINGENT
Startkontingent er kr. 700,- som betales ved påmelding på www.seilmagasinet.no.

4 TIDSPROGRAM
Planlagt tid for varselsignalet: kl. 13.00 begge dager.
Varselssignal vil ikke bli gitt etter kl. 17.00 begge dager.

7 SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige senest 26. august fra KNS Huk Aveny 1, eller
kan lastes ned fra www.kns.no.

8 BANEOMRÅDE
Tillegg A viser baneområdet for seilasene. Seilingen vil foregå i Bunnefjorden syd for
en linje trukket fra fyret nord på Langøya til nordspissen av Nesoddtangen.

9 LØPENE
Det skal seiles på pølsebane med utlagte merker og målgang på lens.
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10 STRAFFESYSTEM
Regel 44.1 endres slik: Totørnstraff er erstattet med entørnstraff.

11 POENGBEREGNING
11.1 Når 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum.
11.2 Når flere enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens

totale poengsum minus dens dårligste poeng.

12 DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER
Undervannspusteutstyr og plastbassenger eller lignende skal ikke benyttes rundt båter
mellom klarsignalet for første seilas og slutten av regattaen.

13 RADIOKOMMUNIKASJON
Med unntak av i en nødsituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger mens den
kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene.
Denne restriksjonen gjelder også for mobiltelefoner.

14 PREMIER
Premieutdeling vil finne sted på Knarrklubbens årsfest 4. november 2016.
1/3 av båtene premieres.

15 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.

16 FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

YTTERLIGERE INFORMASJON
Ansvarlig for arrangementet:
KNS v/Thor Petter Christoffersen tlf. 932 18 435,
e-post: th-pe-ch@online.no.

Protestkomité: Erich Kuhle, Marit Kuhle, Kirsti Pettersen.

BÅTPLASSER
For tilreisende kan båtplass lånes for seilasenes varighet i KNS havn. Havne- sjef / vakt
kan kontaktes på havnekontoret eller på telefon (havnesjef) 913 50 764 for tildeling av
plass.



Høstregatta for Knarr
Kunngjøring

3

Tillegg A

Bundefjorden


