Haugesund Seilforening innbyr til
Scandic Maritim Haugesund Race Weekend.
Scandic Maritim Haugesund Race Weekend er en av Vestlandets største seilerhelger. Regattaen
starter fredag 12. august i Kopervik utenfor Karmøy Seilforenings Klubbhus med Entyperegatta
(1. varselsignal kl. 1100) før det seiles distanseseilas (1. varselsignal kl. 1800) nordover
Karmsundet til Haugesund. Lørdag 13. august seiles det, hvis været tillater det, distanseseilas
(1. varselsignal kl. 1100) på Sletta med klare og faste merker på god avstand fra grunne
områder. Kaiplass er reservert utenfor Scandic Maritim. Følg her Havnesjef sine meldinger om
hvor deltagende båter skal fortøye.
Regattaen har en sosial profil siden den arrangeres under Sildajazzen og passer både for
Turseiling, Doublehanded, NOR Rating og Entype. Det blir lagt opp til en regatta for alle
nivåer.
Regler
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, med nasjonale
foreskrifter. I tillegg gjelder: Kunngjøring (innbydelse) og Seilingsbestemmelsene. Dersom det
er uoverenstemmelser mellom disse dokumentene er det Seilingsbestemmelsene som har
presedens.
ORC og reklame
Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser - norsk kategori 6.
De norske NOR Rating-reglene.
Reklame: Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C.
Klasseinndeling
Det seiles i følgende klasser:












NOR Rating med spinnaker (klasseinndelingen kommer i seilingsbestemmelsene)
NOR Rating uten spinnaker
NOR Rating Doublehanded
Turklasse
2.4 M
2 krona
B-ONE
Express
J 24
Melges 24
Eller andre entype klasse som kan stille min 4 båter.

Seilingsbestemmelser
og
deltagerliste
vil
være
tilgjengelige
på
http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=2406 senest torsdag 11. august kl. 18.00 samt ved
sekreteriatet ved Lille Maritim og ved kaien i Kopervik.
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Respitt system
Det seiles i NOR Rating. Tid beregnes etter metoden "tid på tid".
Påmelding
Påmeldingsfrist er tirsdag 9. august klokken 23.59 og det er NOR Rating målebrevet ved denne
frist
som
gjelder
ved
seilasen.
Påmelding
gjøres
elektronisk
på
http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=2406.
Etteranmelding kan skje på samme nettsted inntil torsdag 11. august kl. 18.00 mot et
tilleggsgebyr på 200 kr. Etteranmeldte båter får båtens høyeste registrerte NOR Rating måltall.
Båt som ikke er riktig påmeldt er ikke startberettiget. Dersom en slik båt, uansett av
hvilken grunn, likevel starter blir den diskvalifisert uten høring. Dette endrer RRS63.1
og Appendiks A.
Startkontingent
Startkontigent er differensiert på følgende vis, for at det skal bli omtrent lik pris per person
ombord i båten uanhengig av båtstørrelse:
Entype:
2Krona og 2.4 meter
200 kroner
Alle andre entypeklasser
800 kroner
Øvrige båter:
Båter under 9 meter
800 kroner
Båter 9,1-12,0 meter
1000 kroner
Båter 12,1 meter
1200 kroner
Startkontingenten blir ikke tilbakebetalt om man trekker seg fra å delta.
Premiering
Det blir rormannspremiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse.
Ansvarsfraskrivelse
Deltakere i regattaen deltar 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 regattaen, verken før, under eller etter
regattaen.
Lisens til Norges Seilforbund
Det gjøres oppmerksom på at Scandic Maritim Haugesund Race Weekend er en lisenspliktig
regatta for alle båter, bortsett fra TUR-klassen. Les mer om lisens ved å klikke følgende link:
https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspx
Forsikring
Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
Spørsmål om regattaen kan rettes til Jørgen Wathne
Tlf 45 86 9209 eller mail, j_wathne@hotmail.com
Med vennlig hilsen
Jørgen Wathne
Leder Scandic Maritim Haugesund Race Weekend
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