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1. Regler 
Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2013-2016, 
norske klasseregler og seilingsbestemmelsene. 
Dersom det er motstrid mellom kunngjøring og seilingsbestemmelsene, gjelder 
seilingsbestemmelsene.  
NSF’s and NIF’s generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett 
til å delta vil gjelde for kretsmesterskapet. 

 
 

2. Klasser 
Kretsmesterskapet er åpen for Optimist, 2-Krona og Laser 4.7  klasse. Optimist klassen 
kan bli delt i A og B ved nok påmelding (minst 5 deltakere i hver klasse). 
 
2-Krona joller disponeres av Haugesund Seilforening. Tildeling skjer ved loddtrekning for 
første regatta-dagen. For andre dag velges båten som er til da rangert sist en 2-Krona 
førts. Den som ligger før sist velger en 2-Krona deretter, osv. Det er tillat å bytte 
mannskap mellom lørdag og søndag, men skipperen må være det samme person begge 
dager. 
 
 
3. Beskjeder til deltagere 
Beskjeder til deltagerne vil blitt slått opp på den offisielle oppslagstavlen som er ved 
regattakontoret (klubbhuset). 
 
 
4. Signaler på land 
Signaler på land vil bli gitt ved flaggstang utenfor regattakontoret (ved naustet). 
Når flagg ‘AP’ vises på land skal ‘1 minutt’ erstattes med ‘ikke mindre enn 30 minutter’ i 
seilassignalet AP. 
 
 
5. Endring i seilingsbestemmelsene 
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått for kl 10.00 samme dag de 
trer i kraft, bortsett fra eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene som vil 
bli oppslått før kl 20.00 dagen før de trer i kraft. 

 
 

6. Tidsprogram for seilasene 
Programmet for kappseilasene er: 

 
Lørdag 01. oktober:    kl 09.00 / 10.00 Registrering 
 kl 10.00 Åpning og rormannsmøte 
 kl 11.00 Første varselsignal 
Søndag 02. oktober: kl 10.30 Første varselsignal 
 Kl 17.00 Siste muligheter for varselsignal 

 
Dersom det er gjennomført nok seilaser til at serien gir gyldig KM, vil det ikke bli startet 
etter kl. 15.00 søndag 02. oktober. 
 



 

 

Det blir totalt inntil 6 seilaser. 
 
 

7. Klasseflagg 

Klasseflagg ‘E’    benyttes ved start for Optimist. 
 

Klasseflagg ‘F’    benyttes ved start for 2-Krona. 
 

Klasseflagg ‘G’    benyttes ved start for Laser 4.7. 
 
 
8. Regattabane 
Regattabane er på Førresfjorden, ved siden av Lindøy eller sør for Fosnahomen. Startlinje 
er mellom en røde bøye på babord siden av startbåten og startbåten selv. Mållinje er 
mellom en hvit bøye på styrbord side av startbåten og startbåten selv. Topp-, slør- , lens- 
og bunnmerke er store gule eller oransje bøyer. 
 

 
 
 
 

Løpene er med en ‘outer-loop’ hvis tallvimpel ‘4’    vises ved start: 
 



 

 

Løpet blir:  Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 4 - Mål 
 
Etter start går løpet til toppmerke (1), så til outer-loop (2-3) som seiles ned/opp/ned, til 
bunnmerke (4) og i mål (på styrbord siden av startbåten).  
 
 

Løpene er med en ‘inner’loop’ hvis tallvimpel ‘6’     vises ved start:  
 
Løpet blir da:  Start – 1 – 5 – 1 – 2 – 3 – 4 - Mål 
 
Etter start går løpet til toppmerke (1), så til inner-loop (5-1), deretter slørmerke (2) og 
lensmerke (3), bunnmerke (4) og i mål (på styrbord siden av startbåten).  
 
 
Uten tallvimpel ved starten seiles banen en gang rund (Start – 1 – 2 – 3 – 4 – Mål). 
 
 
9. Starten 
Seilasene startes ved bruk av regel 26 med varselsignal 5 minutter før startsignalet. 
En båt som starter senere enn 4 minutter etter startsignalet vil bli scoret DNS (starter 
ikke) uten en høring. Dette endre regel A4.  
 
 
10. Maksimaltider 
Maksimaltiden er 60 minutter. Hvis ingen båt har passert 1. merke innen 20 minutter vil 
seilasen blir annullert. Båter som ikke fullfører innen 20 minutter etter den første båten 
har kommet i mål, noteres som DNF (fullførte ikke) uten en høring. Dette endre reglene 
35, A4 og A5. 
 
 
11. Dømming på vannet 
Det blir ikke dømming på vannet under dette mesterskapet. 

 
 

12. Poengberegning/Premiering 
Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes. For båter som ikke starter, ikke fullfører, m.v. gis 

følgende poeng (dette endres regel A9): 

 DNF, RAF, OCS og DSQ skal gis poeng for en plassering tilsvarende 1 mer enn antallet båter 

som kom til startområde i den aktuelle regattaen. 

 DNC og DNS skal gis poeng for en plassering tilsvarende 2 mer enn antallet båter som kom til 

startområde i den aktuelle regattaen. 

Når 4 eller flere seilaser blir fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poeng minus 

dens dårligste. 

 
Det utdeles første, andre og tredje plass premie til seilere i de tre beste båtene per klasse 
som er medlem i en seilforening tilsluttet Rogaland Seilkrets. For øvrig er det 1/3 
premiering og for alle deltakerne under 12 år. 
 
Premieutdeling vil bli avholdt så snart som mulig etter siste seilas på søndag, men etter 



 

 

protestfristens utløp. 
 
 

13. Protestbehandeling 
Protestfrist er 45 minutter etter at siste båt i klassen har fullført siste seilas på gjeldende 
seilasdag. 

 
 

14. Regattakontor 
Regattakontoret vil være åpent til følgende tider: 

 
Lørdag 01. oktober kl. 08.30-10.00 (registrering mellom kl 09.00 og kl 10.00) 
Søndag 02. oktober kl. 09.00-10.30. 

 
Etter seilasene er regattakontoret åpent en halv time etter protestfristens utløp. 

 
 

15. Utsett av båter 
Joller sjøsettes via jolleslippen eller stranden på seilforeningen. Sjøsetting av følgebåter 
skjer ved den nye ramp ved siden av tunnelen i Hellevik. Parkering av tilhengeren på 
plenen ved seilstasjonen eller på parkeringsplassen ved hovedveien. 
 

 
15. Sikkerhet 
Flytevest/redningsvest er påbudt. Deltakende foreninger med 4 eller flere joller 
kan bes om å stille med sikkerhetsbåt hvis nødvendig. Sikkerhetsbåter bør være 
bemannet med to personer og utstyrt med VHF. 
 

 
16. Ansvarsfraskrivelse 
Deltagerne 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. 
 
 

17. Seillisens og forsikring 
Hver seiler som er lisenspliktig skal fremvise seilerlisens og alle skal fremvise gyldig 
ansvarsforsikring ved registrering. Registrering gjennomføres på regatta kontoret. 

 
 

18. Henvendelse 
Regattasjef: John Berthelsen (e-post john.berthelsen@haugnett.no / mobil 95029911) 
Regattakontor: Frank Hendrikse (e-post frankh@haugnett.no / mobil 90030957) 
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