
 

  

 

SYDOSTSEILASEN 
Del av Skagerak Skjærgårdscup for Tur/Hav 

 
Tur/Hav NORrating 

 
24. juni 2017 

Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening 

KUNNGJØRING 
Versjon 1.1 

 

1 REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappsei-

lingsreglene. 

1.2 Larvik Seilforening, Brevik Seilforening og Sandefjord Seilfore-
nings omforente bestemmelser for Skagerak Skjærgårdscup gjelder 
for serien. 

2 REKLAME 

2.1 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organise-
rende myndighet. 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter i Tur/Hav med NORrating-tall. 

3.2 Tur/Hav deles i Cruising 1 for båter med NORrating 0,950 og høye-
re og Cruising 2 for båter med NORrating  0,949 og lavere. Det må 
angis ved påmelding om man vil bruke spinnaker/gennaker eller 
ikke, med tilsvarende NORrating-tall. 

3.3 Båter som har rett til å delta kan påmeldes via Sandefjord Seilfore-
nings påmeldingsløsning hos Seilmagasinet innen mandag 19. juni 
kl 23:59. 
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3.4 Dersom det ikke er minst 10 påmeldte båter ved fristens utløp kan  
regattaen bli avlyst. 

3.4 Sene påmeldinger aksepteres frem til og med torsdag 22. juni kl 
23.59 mot tilleggsgebyr. 

3.5 Startgebyret betales ved påmelding via påmeldingsløsningen. 

4 GEBYR 

4.1 Startgebyret er kr 300. 

 
4.2 Tilleggsgebyr ved etteranmelding kr 200. 

5 TIDSPROGRAM 

5.1 Registrering: 

Lørdag 24. juni fra kl 09.00 – kl 09.30  

5.3 Tid for seilasene: 

 Lørdag 24. juni Første varselsignal kl 11.00 

5.4 Antall seilaser: 

Det seiles 1 seilas. Intet varselsignal vil bli gitt etter kl 14.00. 

6 TEKNISK KONTROLL 

Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll kan gjennomføres med 
stikkprøver før, under og etter regattaen. 

7 SEILINGSBESTEMMELSER 

7.1 Seilingsbestemmelser vil bli delt ut ved registrering. 

7.2 Seilingsbestemmelser kan bli gjort tilgjenglige på Sandefjord seilfo-
renings hjemmeside. 
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8 STEVNETS BELIGGENHET 

8.1 Landområde og regattakontor vil være på Sandefjord Seilforenings 
anlegg på Granholmen.  

8.2 Baneområdet vil være i og utenfor Sandefjordsfjorden og Mefjorden 
med start og målgang i området utenfor Seilerholmen. 

9 LØPET 

Det seiles på faste merker angitt på foreningens regattakart og/eller 
på offisielle sjøkart. Nærmere beskrivelse av løpet gis i seilingsbe-
stemmelsene. 

10 STRAFFESYSTEM 

10.1 Det kan bli dømming på banen. 

11 POENGBEREGNING 

11.1 Resultater for Tur/Hav bestemmes etter tidskorrigering basert på 
båtens NORrating-tall. Dersom to deltakere står likt, avgjøres deres 
innbyrdes rangering ved loddtrekning.  

12 RADIOKOMMUNIKASJON 

12.1 Med unntak av i en nødssituasjon skal en båt verken sende 
radiomeldinger mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som 
ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder 
også  mobiltelefoner. 

12.2 Båter kan bli pålagt å ha kamera, lydutstyr og/eller tracking-utstyr 
om bord som spesifisert og levert av arrangøren. 

13 PREMIER 

13.1 Det vil være 1/3 premiering i hver klasse. 

13.2 Premieutdeling finner sted på Granholmen etter seilasene. 
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14. SIKKERHET 

14.1 Baneområde vil ligge delvis i leden for nyttetrafikk. Alle deltakere 
og følgebåter plikter å holde av veien for nyttetrafikk og følge an-
visninger fra sikringsbåter. 

14.2 Bruk av motor i samsvar med regel 42.3(i) tillates i en faresituasjon. 

15 ANSVARSFRASKRIVELSE 

Deltagere 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 døds-
fall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 

16 FORSIKRING 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig 
ansvarsforsikring. 

17 MEDIA RETTIGHETER 

 Ved å melde seg på Sandefjord Seilforenings arrangement gir 
deltagere i regattaen arrangøren og dens partnere uinnskrenket 
rettigheter og tillatelse til å bruke navn, bilde og biografiske 
opplysninger for publisering av spordata, foto og video av deltagere 
og båter de seiler under regattaen i et hvert media (inklusive, men 
ikke avgrenset til, reklame og redaksjonelle oppslag på TV, 
internett eller i trykte media). 

18 YTTERLIGERE INFORMASJON 

 Eventuelle spørsmål kan rettes til: 

Regattasjef  
Jon Anders Quamme  400 60 371 quamme@kvalitetshus.no 

 Leder protestkomité 
Gaute Stakston 481 18 687 gaute@stakston.no 


