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SEILINGSBESTEMMELSER
1

REGLER

1.1

NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til
å delta gjelder for stevnet.

1.2

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, ISAFs
Kappseilingsregler for 2016-2019. Deltakende båter kan imidlertid benytte autopilot
og/eller elektriske vinsjer. Dette er et unntak fra regel 52.

1.3

Nasjonale myndigheters forskrifter, med unntakelse av de endringer i noen av reglene
som er gjort i kunngjøring og seilingsbestemmelser.

1.4

ORCs sikkerhetsbestemmelser kategori 6 gjelder for regattaen.

1.5

Shorthanded NOR-Rating måltall vil bli benyttet.

2

REKLAME

2.1

ISAF Regulation 20 vil gjelde. Regattaen er klassifisert som Kategori C.

2.2

Deltakerne kan bli pålagt å føre arrangørreklame i.h.t. ISAF Regulation 20.

3

RETT TIL Å DELTA, PÅMELDING OG REGISTRERING

3.1

Nærmere bestemmelser om dette finnes i kunngjøringen for regattaen.

4

KOMMUNIKASJON

4.1

Alle båter må ha minst to mobiltelefoner om bord som kan benyttes til kommunikasjon
mellom båter og regattaledelsen. Det er deltakers ansvar at regattaledelsen har korrekt
telefonnummer og at kommunikasjon på denne når frem.

5

BESKJEDER TIL DELTAGERNE

5.1

Eventuelle beskjeder til deltagerne vil bli publisert på www.aasf.no eller sendt ut på
SMS til oppgitt mobilnummer.

6

ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

6.1

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli opplyst i forbindelse med
registrering eller publisert på www.aasf.no.
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7

SIGNALER

7.1

Alle signaler før og under start vil bli gitt fra startbåt eller fra standplass på land.

8

TIDSPROGRAM

8.1

Klarsignal for regattaen vil bli gitt ca kl 0930 den 27. mai..

8.2

Maksimaltid for målgang er klokken 2100 lørdag 27. mai. Båter som ikke har fullført
innen maksimaltiden vil bli ansett å ha brutt løpet og blir scoret som DNF. Dette endrer
KSR, regel 35.

8.3

Premieutdeling for regattaen vil bli holdt i forbindelse med foreningens
sesongavslutning. Seilt tid og korrigert tid vil bli kunngjort så snart mulig etter målgang.

9

MÅLING

9.1

Deltakende båter skal ha gyldig målebrev. Dette vil bli sjekket på www.norlys.org.

10

LØP

10.1

Startlinjen er mellom rød og hvit siktestang med oransje flagg på standplass på land
eller i startbåt og en utlagt gul eller oransje bøye. Startlinjen vil legges i området fra
Nørvevika til Gåsholmen.

10.2

Mållinjen vil være en rett linje mellom Oksebåsen vestre (rød blink) og Oksebåsen østre
(grønn blink).

10.3

Løp: Fra startlinjen, babord runding av Flørauden (N62˚ 25’37’’ E005˚ 49’59’’), babord
runding av den sydligste grønne stake (betongsøyle) på Lepsøyrevet, til mållinjen.

10.4

For å unngå at båter går for nærme grunnene ved Flørauden skal alle båter ved runding
holde seg utenfor sperreområde markert med rød skravering i vedlegg til disse
bestemmelsene.

10.5

Løpet kan endres helt frem til start for å få best mulig seilforhold.

11

RAPPORTERING

11.1

Alle båter skal registrere egen målgangstid i henhold til GPS-klokke, evt. seilt tid i
henhold til stoppeklokke ombord. Denne sendes på SMS til arrangør.

11.2

Alle båter anbefales å benytte RaceQ tracking under regattaen.

Ålesund doublehanded 27. mai 2017
12

PROTESTER

12.1

Frist for innlevering av protest er 45 minutter etter egen målgang.

13

BÅTER SOM BRYTER

13.1

Båter som bryter regattaen skal varsle arrangøren så raskt mulig.

14

PREMIERING

14.1

Det blir premiering til begge deltakerne i beste tredjedel av de påmeldte båtene.

15

ANSVARSFRASKRIVELSE

15.1

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, avgjørelse om å
kappseile. 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

16.1

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

17

YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt.
Arrangør: Kjetil Poppe
Mobil 901 10 894

Stein Frode Bulling-Ness
Mobil 959 03 887
broach@live.no

Ålesund doublehanded 27. mai 2017
Vedlegg – Sperreområde ved Flørauden

