Onsdagsregattaer 2017

Arrangører: CSF og VSF

Datoer
20172+2017
Vår
Nr.

Dag

Dato

Type start

1

Onsdag

3. mai

Fellesstart

2

Onsdag

10. mai

Fellesstart

3

Tirsdag

16. mai

Fellesstart

4

Onsdag

24. mai

Fellesstart

5

Onsdag

31. mai

Fellesstart

6

Onsdag

7. juni

Fellesstart

7

Onsdag

14. juni

Fellesstart

Onsdag

21. juni

Fellesstart - målgang Kjeltringholmen

21. juni: Målgang Kjeltringholmen

Høst
Nr.

Dag

Dato

Type start

1

Onsdag

9 august

Fellesstart

2

Onsdag

16. august

Fellesstart

3

Onsdag

23. august

Fellesstart

4

Onsdag

30. august

Fellesstart

5

Onsdag

6. september

Fellesstart

6

Onsdag

13. september

Fellesstart

7

Onsdag

20. september

Fellesstart

8

Fredag

22. september

Fellesstart, fast løp med fest

22. september: Målgang i forlengelsen av ytterste utlagte flytebrygge ved CSF
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Seilingsbestemmelser
20172+2017
1 REGLER
Regattaene er underlagt Kappseilings‐reglene (RRS), Skandinavisk seilforbunds forskrifter, NSF’s regler
og NOR Rating.

2 REGISTRERING
Påmeldingen er kun gyldig når startkontingent er betalt. Man melder seg på via Seilmagasinet.no
Link: https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2651
Startkontingent er kr 500 for hhv. vårsesongen og 500 kr for høstsesongen.
I LYS klassen kan man seile inntil 2 ganger før man må betale startkontingent, i TUR klassen 2 ganger.
Deltagende båter som ikke har betalt startkontingent blir ikke medtatt på sammenlagt resultatlisten.
NB! Deltagende båter skal være ansvarsforsikret ovenfor tredjemann og rormann medlem av em NSF
registret seilforening.

3 BESKJEDER TIL DELTAKERNE
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vises på den offisielle oppslagstavlen på VSF
Bredalsholmen før kl.16:45 og markeres ved at signalflagg “L” er heist i ved klubbhuset Bredalsholmen
Beskjeder/informasjon formidles så langt det lar seg gjøre på www.vagsbygdseilforening.no

4 KLASSEINNDELING OG FLAGG
Det seiles i 2 NOR klasser, ved tvil om plassering i klasse avgjør regattakomiteen.
Båtens standard NOR‐tall er utgangspunktet for klassetilhørighet (inkludert spinnaker). Båtene
skal i.h.t. NOR‐tallet føre følgende klasseflagg i akterstaget.
Klasseflagg: G: Båter med NOR tall <0,934 (liten NOR Rating klasse)
Klasseflagg: I: Båter med NOR tall= >0,935 (stor NOR Rating klasse) Klasseflagg:
H: Tur / Familie klasse

4 SPESIELLE FORHOLD
I TURKLASSEN er det ikke tillatt med spinnaker eller genaker (eller andre flyvende seil)

5 LØPET
Nummer for løpet vises straks første klasseflagg heises. Se vedlegg for kart, løpsbeskrivelse.
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6 STARTEN
STARTPROSEDYREN BEGYNNER KL: 17:30
START PÅ ANDHOLMEN ELLER I STEINSUNDET MÅLGANG VED BREDALSHOLMEN

20172+2017

Startlinjen A er mellom utlagte bøyer i forlengelse av over-ett-merkene på Andholmen.
Startlinjen B er mellom utlagte bøyer i forlengelse av over-ett-merkene i Steinsundet.
Hvis startmerke mangler er det ikke ytre begrensning på den siden av linjen merket mangler.
Vises flagg ”S”

før start, gjelder ikke ytre og indre begrensningsmerke.

For å unngå unødvendig sjenanse, skal båter som ikke starter innen 5 minutter, holde seg borte fra
startområdet. Det gis lydsignal sammen med flagg og banevisning, men tiden baseres på de visuelle
signalene (i tilfelle svikt ved lydsignal).

7 FELLESSTART
Startsignalene forsøkes å gis i.h.t. ’’GPS‐tid’’ Startflagg gjelder alltid.
Oppmerksomhetssignal gis ca. 6 min før start dvs. ca. klokka: 17:29.
1) 5 min til start (kl. 17:30:00) Klasseflagg ’G’ heises og løpet vises.
2) 4 min til start (kl. 17:31:00) Blue Peter ’P’ heises (kl. 17:31)
3) 1 min til start (kl. 17:34:00) Blue Peter ’P’ senkes (kl. 17:34)
4) Starten går (kl. 17:35:00) Klasseflagg senkes og neste LYS‐klasses klasseflagg heises.
Videre følger pkt. 2, 3 & 4.
Rekkefølge:
1. start klasseflagg G (liten klasse)
2. start klasseflagg I (stor klasse)
3. start klasseflagg H (Tur / Familie)
NB! Individuell tilbakekalling:
To lydsignaler fra horn og flagget X heises. For tidlig startede båter blir notert.

8 GUNDERSTART (ikke aktuelt i 2017)
Ingen klassedeling ved start av Gunderseilas.
Samtlige klasseflagg vises ved startskuddet (kl. 17:35.00).
Nummer på starttabell vises fra starttavlen og gir hver enkelt båts starttid basert på gjeldende
NOR Rating.

OBS! Starttider noteres, individuell tilbakekalling nødvendigvis ikke bli angitt.
9 MÅL
Mål linjen er overrett linje på Andholmen (øst‐vest sundet til VSF’s klubbhus).
Det oppfordres til samling på Bredalsholmen.
Skipper/rormann skal innrapportere klokkeslett for målpassering senest 20 minutter etter målgang.
Ved feil under målregistrering får båter med manglende egenmeldingsskjema” DNF”.
Båter som ikke har passert mållinjen etter kl. 20:30 får ”DNF”. Foreløpig resultatliste lages umiddelbart
etter alle seiltidene er innrapportert.
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10 PROTESTER
•

•
•
•
•
•

•

Arrangører: CSF og VSF
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Etter dagens seilas og frem til protestbehandling er avsluttet vil lokasjon for regattakontor, offisiell
oppslagstavle og protestbehandling være på klubbhuset Bredalsholmen, Vågsbygd Seilforening.
Protester skal leveres der innen protestfristens utløp.
Protestkomiteen består av 3 medlemmer som er utpekt på forhånd og minst er kvalifiserte
klubbdommere. Et medlem av protestkomiteen kan ikke være del av en protest.
Båter skal praie sin intensjon om å protestere ved målgang og ha protestflagg satt.
Protester skal leveres inn senest 15 minutter etter at siste båt er gått i mål.
Samme protestfrist gjelder alle protester fra regattakomiteen og protestkomiteen samt evt.
søknader om godtgjørelse. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2.
Beskjed om protester vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen på Bredalsholmen innen 15
minutter etter protestfristens utløp for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter eller
nevnt som vitner. Høringen vil foregå på regattakontoret og starter så snart som praktisk mulig
etter protestfristens utløp.
Beskjed om protester fra regattakomiteen eller juryen vil bli slått opp på den offisielle
oppslagstavlen på Bredalsholmen for å underrette båter i hht. regel 61.1(b)

11 PREMIERING
Premiering
Klassevinner: Tildeles oppmerksomhetspremie etter hver seilas.
Vår og høst: De tre første båtene i hver klasse sammenlagt premieres.

12 POENGBERGNING
Poeng beregnes etter «Low Point Score». Av 8 seilaser på vår og høst er 6 tellende. Av 7 seilaser på vår
og høst er 5 tellende. Av 6 seilaser på vår og høst er 5 tellende. Av 5 eller mindre seilaser på vår og høst
er alle tellende.
DNS = 1 poeng mer enn antall startende i gjeldende serie DNF
= 1 poeng mer enn antall startende i gjeldende seilas

DNF (brutt løp) ‐ sende SMS til 99 10 91 44 eller gi beskjed på land innen 1 time etter
maksimaltid. Hvis ikke blir det DNS (startet ikke).

Arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for skade som måtte oppstå på personer eller gjenstander,
på land eller på vannet i forbindelse med stevnet.
Deltagernes oppmerksomhet henledes til kappseilingsreglenes hovedregel 4,
"avgjørelse om å kapp-seile"
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Annet
VIKEPLIKT FOR SKIPSTRAFIKK
Etter avtale med Losoldermannen og Havnedirektøren gjelder disse reglene:
• Skip som ønsker regattabåtene vekk fra skjærende kurs, markerer dette
med lydsignal ‐ 5 korte støt.
• Regattabåter med kurs mot skipets kurslinje markerer at de har oppfattet signalet ved
omgående å markere kursforandring bort fra skipets kurslinje.
• Regattabåter som ikke følger disse bestemmelser blir diskvalifisert.

20172+2017

Det presiseres at regattabåter uansett lydsignaler, plikter å vise hensyn ovenfor nyttetrafikk.
Hensynsløs seilas vil i tillegg til diskvalifikasjon kunne medføre straffeansvar.

REGLER OM OPPFØRSEL PÅ REGATTABANEN
Regattastyret minner om regel 69 i seilreglementet som bl.a. omfatter grovt brudd på
sportsånd. Denne regel gir regattastyret anledning til å utelukke en deltaker fra videre
deltakelse i regattaen, eller gi annen straff, for brudd på god oppførsel eller sportsånd.
Kontakt person VSF; Rune Pedersen mobiltlf.; 99 10 91 44
Kontaktperson CSF; Kjetil Solvang, mobiltlf.: 41 22 73 63
Vedlegg 1: Seilingsbaner 2016

Bane og rundingsmerker
A. STARTLINJE VED ANDHOLMEN
B. STARTLINJE I STEINSUNDET
B. BARBORD RUNDING
S. STYRBORD RUNDING
1. TUE (Obs: Skvalpeskjær ca. 10 meter nord vest)
2. DVERGSØYBÅEN (Grønn stake)
3. YTRE KJERKEBÅEN (Grønn stake v Grønningen)
5. KINN (Rundt øya)
6. SKJEDE
7. SMÅVARDBÅEN (Grønn stake i Vestergapet)
8. KASTELLBÅEN (Rød stake ved Fredriksholm Festning)
9. HESTEHODET (Utlagt bøye) ‐ FLYTTET TIL YTRE BEGRENSING PÅ STARTLINJE B
10. Grønn stake ved Kjeltringholmen

Samtlige løp har målgang ved Bredalsholmen – bortsett fra siste regatta på våren og
siste på høsten.
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Onsdagsseilasene er sponset av:

Se innom deres hjemmesider!

Andre seilaser

FLØDESEILASEN
CSF –SHORTHANDED
ØKSØYSEILASEN
BØDDELEN RUNDT
ÅGERØYA RUNDT

9. juni (VSF/LSF)
26. august (CSF)
27. august (CSF)
9. september (VSF)
23. september (LSF)
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