Flødeseilasen 10.6.2017
Vågsbygd Seilforening

Seilingsbestemmelser for Flødeseilasen 2017
Regler
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
Skandinavisk Seilforbunds tillegg og Norges Seilforbunds
sikkerhetsbestemmelser kategori 6, samt at disse Seilingsbestemmelsene, vil
gjelde.
Båter skal påmeldes i overensstemmelse med RRS 75.1.
Samtlige båter skal føre sponsormerker på begge sider av baugen. Båter uten
seilnummer MÅ sørge for at de blir identifisert ved målgang!

Beskjed til deltakere.
Beskjeder til deltagere vil bli slått opp på den offisielle opplagstavlen på
klubbhuset på Bredalsholmen. Videre vil Lillesand Seilforening sørge for
oppslagstavle ved Nytt Seilsenteret etter endt seilas
Endringer i seilingsbestemmelsene
Eventuelle endringer i disse seilingsbestemmelsene vil bli slått opp før kl 10:00
10.6.2017 og nevnt på Skippermøte kl 10:00 på Bredalsholmen.
Signaler på land
Signaler på land vil bli gitt fra signalmast på Bredalsholmen i Steinsundet.

Tidsprogram og klasseinndeling
Startprosedyre begynner kl 10.55 ca GPS tid. Klassene starter som følger:
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11:00 – Turklasse – Oransje flagg
11:00 - Klassiske seilere blått flagg
11:15 – NOR Rating lav Klasse flagg ved start G
11:30 – NOR Rating Mellom Klasse flagg ved start H
12:00 – NOR Rating høy Klasse flagg ved start I
Båter i NOR Rating-klasse må ha Rating bevis, eller blir det gitt et tall fra
regattakomiteen. Turklasse seiles uten bruk av gyldig nor Rating tall og uten
flyvende forseil. Deltakere uten NOR Rating vil bli gitt et tall av arrangøren.
Eventuelle endringer i klasseinndeling vil bli opplyst på skippermøte.
Starten
Kappseilasen startes ifølge RRS26 med følgende tilføyelse: Det vil bli gitt ett
oppmerksomhetssignal 1. min før startprosedyre begynner. Pressiserer at
flaggene er det som starter løpet.
Startlinjen i Steinsundet markeres med overrett merker på Bredalsholmen.
Startlinjen går tvers over hele sundet.
Løpet NOR Rating klasser
Start Steinsundet – Grønn stake ved Dvergsøybåen barbord – Revholmane
styrbord - Merke/lykt ved Kjeltringholmen barbord - rød stake ved Odderøya
barbor - Olavsholmen barbord - gjennom Randesund - Reierskjær barbordSaltholmen barbord - Utlagt bøye utenfor Lillesand gjestehavn styrbord - Mål
ved overrett merker ved Seilsenteret Kokkenes.
Om flagget R (Rødt med gult kors) er heist er målgang også Saltholmen, over ett
merker ved rød bu. Dette gjelder alle klasser.
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Turklasse
Start Steinsundet- gjennom Randesund- Reierskjær barbord-Saltholmen
barbord- Utlagt bøye utenfor Lillesand gjestehavn styrbord - Mål ved overrett
merker ved Seilsenteret Kokkenes.
Klassiske Seilere
Start Steinsundet barbord om Svertingen (Ved Grønningen), Saltholmen
barbord- Utlagt bøye utenfor Lillesand gjestehavn styrbord - Mål ved overrett
merker ved Seilsenteret Kokkenes. Egen tid og rapporteres til arrangøren etter
målgang på LSF seilsenter Kokkenes
Fra en linje nord av Bragdøya til Olavsholmen og sør av Bredalsholmen til
Skjede må båter som seiler NOR Rating holde seg borte frem til klokken
11:05. Tidstraff på 20 % kan bli gitt om ikke dette overholdes.

Mållinjen er overrett linjer i Lillesand havn

Mållinje markert
med over ett merker

NB! Utfylt” Egenerklæring” side 5, skal leveres regattakontoret senest en time
etter målgang. Mangel av dette kan medfører 5 % tillegg på tid.
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Båter som ikke har passert mållinjen innen kl 19.30 vil få registrert DNF

Straffesystem
Straffer i henhold til RRS 31.2 44.1 og 44.2 skal gjelde.
Protestskjemaer fås på regattakontoret i Lillesand, og skal leveres innen en time
etter protesterende båt har kommet i havn.
Beskjed om protester vil bli slått opp fortløpende innen 30 minutter etter
protestens innlevering, og høring vil deretter avholdes så snart som mulig.
Beskjed om protest fra regattakomiteen eller protestkomiteen vil bli slått opp
for å underrette båter i henhold til RRS 61.1(b)
Poengberegning
Low Point System vil bli benyttet, som gir poeng i forhold til hvor mange det
starter i klassen.
Det seiles etter norske regler for NOR Rating.
Sikkerhetsbestemmelser
Båter skal ved forespørsel fra Regattasjefen forevises for regattakomiteen for
kontroll i henhold til de regler som gjelder for deltakelse.
Det kreves sikkerhetsutstyr i henhold til kategori 6
Med hensyn til rekkewire, gis det dispensasjon for båter som i
standardutførelse ikke er utstyrt med det.
Premiering
Til de 3 beste i hver NOR Rating + annen premiering
Turklasse vil bli premiert 3 beste ” Tid på Tid”
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Ansvarsfraskrivelse
Deltakere i regattaen deltar på eget ansvar, ref RRS4- Avgjørelse om å
kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade
eller andre hendelser på materiell eller person inntruffet i forbindelse med, før,
under eller etter regattaen. Alle båter skal ha gyldig ansvarsforsikring.
Regatta komitre:
Bjørn Stien 901 62 851

Nick Willetts 906 92962

Egenmelding FLØDESEILASEN
Båter som ikke fullfører sender tekstmelding med:
«båtens navn, deltaker nr fullfører ikke» til 90162851
Båtens navn …………………………………………………………….
Seil nummer …………………………………………………………….
Klasse …………………………………………………………….
Klokkeslett for målgang …………………………………………………………….
Båt foran …………………………………………………………….
Båt bak …………………………………………………………….
Skipper ……………………………………………………………..
Seil sikkert og vis hensyn, seiling –en ren sport
Lillesand og Vågsbygd seilforeninger.
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