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Seilingsbestemmelser for Svenner Seilasen - 2016
https://larvikseilforening.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx
1. Regler
1.1 Seilasene i Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016, Klassereglene for angjeldende klasser, samt seilingsbestemmelsene for seilasene.
1.2 Deltakende båter i klasse med mannskapsbegrensning (”Doublehanded”) kan benytte autopilot
under seilasene.
1.3 Det stilles ikke krav til seilnummer eller nasjonalitetsbokstaver i seilet så lenge deltakende båter er
entydig identifiserbare for arrangørene.
1.4 Regattaen er betegnet som kategori C iht NSF (og ISAF) reklameregler.
Alle deltagende Tur og Havseilere samt Kjølbåter skal være utstyrt i h.h.t NSF sikkerhetskategori 5 for havseilaser i skjermet farvann, med følgende unntak :Pkt 3.29 i OSR gjelder ikke. For NSFs
godkjente klassebåter gjelder ikke OSR pkt 3.06 , 3.14, og pkt 4.26.4 (g) er erstattet med at det
anbefales reveanordning for storseil.
1.5 Seilingsbestemmelsene gjelder foran kunngjøringen.
1.6 Brevik Seilforening, Langesund og Omegns Seilforening, Sandefjord Seilforening og Larvik
Seilforenings omforente bestemmelser for Skagerak Skjærgårdscup gjelder for serien.
2. Beskjed til deltagerne
2.1 Beskjeder til deltagerne vil bli kunngjort på den offisielle oppslagstavla på veggen på Holmenhytta
ved Seilerhytta i Viksfjord samt på Larvik Seilforenings hjemmeside
https://larvikseilforening.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx og/eller Facebook side
https://www.facebook.com/Larvikseilforening/
2.2 Viktige beskjeder under seilasen vil bli gitt på VHF kanal 77. Deltakere uten VHF bes komme
innenfor praiehold

3 Forandringer i seilingsbestemmelsene
3.1 Forandringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på den offisielle oppslagstavlen på Holmen,
senest 2 timer før første varsel for dagens første seilas.

4. Signaler på land
4.1 Melding til deltagerne vil bli kunngjort ved å heise signalflagg «L» vist fra komitebåt på vannet.

5. Registrering
5.1 Båter med rett til å delta kan melde seg på via Sail Race System ved å bruke denne linken:
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2236 , eller på regattakontoret på Holmen ved
Seilerhytta..

6 Tidsprogram Lørdag 6/8
Kl 09.00 -10.00 Regattakontor på Holmen er åpent.
Kl 11.00 Første varselsignal for ”Svenner Seilasen” ved Fritzøe Brygge/Pakkhuset i Larvik.

Kl 18.00 Premieutdeling og seilerfest på uterestauranten Pica Pica.
7 Klasser og Klasseflagg
START FRA FRITZØE BRYGGE, LARVIK
7.1 “Klasse 1 Cruising” (Nor-rating >=0,95): Klasseflagg ”D” (gult/blått/gult)
7.2 ”Klasse 2 Cruising” (Nor-rating<0,950): Klasseflagg ”E” (blått/rødt)
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7.3 “Klasse 3 Tur” (Alle Lystall): Klasseflagg ”F” (hvitt m/rød rombe)

Kjølbåter i Nor rating klassene som seiler uten Spinnaker tilkjennegir dette ved å sette
signalflagg Q (gult) på synlig plass senest ved varselsignal og føre dette under hele seilasen,
ellers benyttes Nor rating-tall for seilas med spinnaker ved resultatberegningen
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen (eller dele opp) klasser. Endelig inndeling gjøres
etter at registrering er avsluttet.

8 Baner og løpsbeskrivelse
8.1 Start utenfor Fritzøe Brygge og Pakkhuset ved Larvik Indre Havn. Navneangivelse av merker
gjelder foran posisjonsangivelser.
8.2 Løpsbeskrivelse: Klasse 1 Cruising klasseflagg “D” og Klasse 2 Cruising klasseflag “E” seiler Bane
”Rakke”:
OBS! Løpet avviker fra tidligere Svennerseilaser ved at det seiles rundt Svenner motsatte vei
og nedenom Malmøyboen mellom Tollerodden og Rakkeboen
1) Start mellom startbåt og utlagt oransje bøye i Indre Havn i Larviksfjorden.
2) Utlagt gul bøye ved Tinvik (B)
3) Tollerodden (T), søndre grønn stake (S)
4) Malmøyboen (2), grønn stake (S)
5) Rakkestuten (5), sort/gul lysbøye N58.57 Ø10.08 (B)
6) Hætta, øy (B)
7) Blyrauva, rød stake (B)
8) Seiboen (4), sort/rød stake (B)
9) Rakkestuten (5), sort/gul lysbøye N58.57 Ø10.08 (S)
10) Utlagt gul bøye utenfor havna i Stavern (S)
11) Målgang mellom 2 hvite bøyer med stang/flagg ved Seilerhytta i Viksfjord
8.3 Løpsbeskrivelse: Klasse 3 Tur klasseflagg “F” seiler Bane ”Svenner”:
OBS! Seiles på vanlig måte bare at begrensningene på Mamøyboen (2) og Ramsholmsflu (6) er
fjernet
1) Start mellom startbåt og utlagt oransje bøye i Indre Havn i Larviksfjorden.
2) Utlagt gul bøye ved Tinvik (B)
3) Tollerodden (T), søndre grønn stake (S)
4) Kaupangboen (3) rød stake (S)
5) Seiboen (4) sort-rød stake N58.59 Ø10.08 (S)
6) Katteboen rød stake (B)
7) Blyræva rød stake N58.59 Ø10.10 8 (S)
8) Hetta (øy) N58.58 Ø10.12 (S)
9) Djupeskaten rød stake (S)
10 Stavernsøya (øy) (S)
11) Utlagt gul bøye utenfor havna i Stavern (S)
12) Målgang ved Seilerhytta i Viksfjord

9. Starten
9.1 Kappseilasene startes i flg. Kappseilingregel 26.
9.2 Startlinje er mellom stang med blått flagg på startbåt og utlagt utlagt sylindrisk oransje bøye øst for
denne rett på utsiden av Fritzøe Brygge/Pakkhuset.
10 Merker
10.1 Startmerke og målmerke er sylindrisk oransje bøye og komitebåt.
10.2 Utlagte merker ved Stavern og Tenvik vil være gule sylindriske bøyer.
10.3 Øvrige merker er fastmerker og holmer/øyer.

11 Områder som er hindringer.
For alle båter gjelder:
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11.1 Det skal ikke seiles mellom Malmøya og dens omkringliggende skjær (inklusive
Sundskjærene og Karpusa, og heller ikke i farvannet mellom Malmøya og Ølbergholmen)
11.2 Det skal holdes utenom begrensningsmerker ved blåskjellanlegget nord for Agnes.

12 Mållinjen
12.1 Mållinjen er mellom 2 hvite bøyer med stang/flagg ved Seilerhytta i Viksfjord.
12.2 Dersom banen blir avkortet under seilasen vil en komitebåt nær et merke avgi lydsignaler og vise:
1) Flagg S: Båtene skal fullføre ved å seile mellom det nærliggende merke og stangen som viser
dette flagget
2) Flagg C: Seil mellom det nærliggende merke og komitebåt og deretter rett til mål ved
Seilerhytta.
S eller C vist med klasseflagg gjelder bare den enkelte klasse, ellers gjelder det alle klasser.

13 Straff
13.1 En båt som har tatt en straff eller har trukket seg fra løpet i henhold til regel 31.2 eller 44.1 skal
melde fra til regattakontoret så snart som praktisk mulig innen utløpet av protestfristen.

13.2 Maksimaltid
13.3 Hvis ingen båter er registrert som fullført innen kl. 17.00 på lørdag 6. august 2016 blir seilasen
annullert.
13.4 Båter som kommer i mål etter kl. 18.00 lørdag blir registrert som DNF

15 Protester og søknader om godtgjørelse
15.1 Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal innleveres der innen
protestfristen.
15.2 Protestfristen er 30 minutter etter at siste båt i klassen har fullført dagens seilas, dog senest kl.
18.30.
15.3 Beskjeder om protester vil bli slått opp på oppslags-tavlen innen 10 minutter etter
protestfristens utløp, for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter eller er
nevnt som vitner. Høringene vil foregå ved regattakontoret.
15.4 En liste over båter som, i hht. 11.2 har innrømmet å bryte regel 42
eller som har blitt diskvalifisert av protestkomite vil bli slått opp før protestfristens utløp.

16 Båter som ikke fullfører
16.1 En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette regattakomiteen så snart som
mulig. Bruk VHF kanal 77.

17 Utstyr og målekontroller
17.1 En båt eller og dens utstyr kan når som helst kontrolleres for overensstemmelse med
klasseregler og seilingsbestemmelser.

18 Poengberegning.
18.1 For Klasse 1 Cruising og Klasse 2 Cruising benyttes respittberegning etter ”tid-på-tid” med Nor
rating tall.
18.2 For Klasse 3 Tur benyttes Lys respittberegning etter “tid på tid” med Lys tall

19 Premiering
19.1 Premieutdeling for Svenner Seilasen lørdag foretas ca. kl 18.00 eller så snart som mulig etter at
eventuelle protester for lørdagens seilaser er behandlet. Det foretas ⅓ premiering.

20 Ansvarsfraskrivelse
20.1 Deltagerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 – Avgjørelse om å
kappseile.
20.2 Den organiserende myndighet, mannskaper og jurymedlemmer vil ikke akseptere noe
ansvar for skade, forårsaket av egne handlinger eller av en av den organiserende
myndighets mannskaper, eller av en deltagers handlinger, på materiell eller person eller dødsfall
inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. Hverken som direkte eller indirekte skade.
Listen over skader er ikke ment som `begrenset til` men som i tillegg til, dersom av ytterligere skader,
mentale lidelser etc. pådras.
20.3 Den organiserende myndighet og dens mannskaper vil heller ikke akseptere noe ansvar i
henhold til ovennevnte liste forårsaket av sammenstøt eller grunnstøting m.m. for nyttetrafikk, fartøy
eller båter i
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området. Deltakerne minnes om Sjøveisreglenes bestemmelser om vikeplikt for nyttetrafikken
og andre fartøy eller båter som ikke kappseiler.

21 Forsikring
22.1 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
Skagerak Skjærgårdscup egne seilingsbestemmelser.
Skagerak Skjærgårdscup er et samarbeid mellom Sandefjord, Larvik, Langesund og Brevik
Seilforeninger. Hver regatta er frittstående med egne seilingsbestemmelser bestemt av arrangør.
REGATTAENE SOM INNGÅR I SERIEN ER FOR 2016:
Stråholmen Rundt, Sydosten, Svennerseilasen og Rødskjærseilasen.
For å få tellende seilas i Skagerak Skjærgårdscup må båtene starte i minst to av regattaene.
Regattaene er åpne for alle Tur & Hav-båter med NORrating målebrev og entypebåter der rating er
fastlagt.
Det startes i CR1 og CR2. Det er åpent for shorthand og for seiling uten spinnaker. Klasseplassering
skjer utfra største ratingtall i gyldig målebrev (Inklusive spinnaker. Er ikke båten satt opp med
spinnaker vil den klasseplasseres som om den hadde spinnaker).
CR1 for båter >= 0.950, CR 2 for båter <0.949.
Påmelding senest onsdag før regattastart på Seilmagasinets påmeldingssider. Etteranmelding kan bli
tillatt i den enkelte regatta, men da kun med målebrevets høyeste rating. Det blir ikke tillatt å endre
rating etter påmeldingsfrist onsdag før regattastart.
Resultater i serien beregnes ut fra lavpoengsscore. Det skal strykes en seilas.
DNC får poeng som antall deltagere i serien pluss 1.
RAF, DNS, DNF, OCS og DSQ får poeng som antall startende i gjeldende enkeltregatta pluss 1.
Det seiles etter vanlige regattaregler. Samt enkeltregattaens seilingsbestemmelser. Arrangørens
dommere avgjør resultatet i hver regatta.
Premieutdeling foregår på kvelden etter siste regatta som for 2016 blir i Brevik Seilforenings lokaler på
Seivall.
Det blir for 2016 IKKE ekstra startgebyr for å delta i serien. Hver arrangørs startgebyr gjelder.
Årsregattakort for foreninger gjelder kun for regatta i egen forening.

NYTTIGE TELEFONNUMMER:
Redningsskøyta i Stavern: 33 19 92 21
Legevakt i Larvik: 33 18 58 00
Regattakomite kan kalles opp på VHF kanal 77

GOD SEILAS !!!

