
 
 

 

Seilingsbestemmelser	
Halten	Ocean	Race	16.-17.	Juni	2017	

 
 
1 REGLER 
 
1.1 Organiserende myndighet er Trondhjems Seilforening (TSF). 
1.2 Seilasen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, Nordisk Seilforbunds forskrifter, 
 Norges Seilforbunds regler, vedtektene for klassene og NORrating sine regler med unntak av endringer i 
 reglene gjort i seilingsbestemmelsene. 
1.3 For seilasen gjelder felles rating basert på NOR-Rating sine måltall. 
1.4 Sikkerhetsbestemmelser kategori 3 gjelder, uten flåte. (ISAF Offshore Racing rules). 

Båter med mindre avvik fra denne må søke arrangør før påmelding. J80 godkjennes i klassen havseilas, 
men kan bli satt ned i kystklassen dersom værmeldingen melder mye vind. 

 
2 BESKJEDER TIL DELTAGERNE, PÅMELDING, KOMMUNIKASJON UNDER SEILAS 
2.1 Kommunikasjon til deltagerne gjøres gjennom regattaens nettsider 
 https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2697 frem til skippermøte. 
2.2 Kommunikasjon til deltakerne etter briefingmøtet vil skje via oppslagstavle ved 

brygga på Brekstad 
2.3 I den grad det er mulig vil også informasjonen bli publisert på nett. 
2.4 Skippermøte blir på Ørland Kysthotell fredag 16. juni 2017 kl 18:30 
2.5 Under seilasen foregår kommunikasjon med regattakomitéen via tlf 977 15 960. 
2.6 Båt som bryter seilasen er pålagt å sende SMS til regattakomitéen (mobilnr: 977 15 960). Brytende båter 
 skal også melde ankomst i nødhavn. 
2.7 Alle båter skal også sende SMS til regattakomitéen når båten runder Halten/Flesa og Smellingen på vei mot 
 Brekstad. Dette for å gi regattakomitéen grunnlag for å vurdere eventuell avkorting. (tlf: 977 15 960). 
 
 
3 ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSER 
3.1 Endringer i seilingsbestemmelsene kan skje til og med briefing fredag kl. 17.30 
 
4 TIDSPROGRAM 
4.1 Registrering (sted vil bli annonsert): 
  16-juni-2017: Fra: 17:00 Til: 18:30 
4.2 Skippermøte (sted vil bli annonsert): 
  16-juni-2017 18:30 
4.3 Sikkerhetsinspeksjon: 
  Umiddelbart etter skippermøte 
4.4 Planlagt start:           
  16-juni-2017 20:30: Varselsignal Kystseilas 
  16-juni-2017 20:45: Varselsignal Havseilas 
4.5 Maksimaltid: 
  17-juni-2017 18:00 
  
 
5 KLASSEINNDELING 
5.1 Følgende klasser og klasseflagg gjelder: 

Kystseilas, klasseflagg D 
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Havseilas, klasseflagg F 

 
 
 
6 LØPET 
6.1 Havseilasen 

Løpet vil bli tilpasset værforholdene og publisert senest på briefingen. 
Start: Ved Brekstad havn som beskrevet nedenfor mellom merke i sjøen og merke på land. Det kan bli en 
runde utenfor Brekstad, avhenging av vindforhold. Dette vil bli publisert senest på skippermøtet 
Merke 1 - Smellingen om styrbord 
Merke 2 – Runding av Halten øygruppen som vist i figur under, alternativ runding vil bli informert om på 
skippermøte 
Merke 3 – Smellingen om Babord 
Målgang: Ved Brekstad Havn som beskrevet nedenfor i pkt. 9. 
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6.2 Kystseilasen 
 

Start: Ved Brekstad havn som beskrevet nedenfor mellom merke i sjøen og merke på land. Det kan bli en 
runde utenfor Brekstad, avhenging av vindforhold. Dette vil bli publisert senest på skippermøtet 

- Smellingen om styrbord 
- Flesa om styrbord 
- Tørrskjær om styrbord 
- Kisteinen om styrbord 
- Kjeungskjær fyr om styrbord 
- Smellingen om babord 
- Mål utenfor Brekstad havn 
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7 START 
 Starten gjøres i hht kappseilingsreglene 26. Varselsignalet vil bli gitt 5 minutter før startsignalet. Som 
 varselsignal benyttes klasseflagg. 
 

Start kystseilas: Kl. 20:30 
 

Start havseilas: Kl. 20:45 
 

Start: Mellom gul utlagt bøye og merke på land ved Hovdetåa, eller to gule utlagte bøyer. 
 
 
8 MÅLGANG 

Målgangen er ved å passere bøyer v/siktelinje nær Brekstad Havn / Ørland Kysthotell. Nøyaktig retning vil 
 bli kunngjort på briefingen. 
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9 MAKSIMALTID 
9.1 Regel 35 om maksimaltid utgår. Det brukes i stedet maksimal målgangstid. 
9.2 Ved fullt løp uten avkorting er maksimal målgangstid lørdag kl 18:00, dvs. at båter som ikke er notert med 
 målgang ved Brekstad Havn før lørdag kl 18:00, vil bli notert som DNF. 
 
 
10 AVKORTNING/ENDRING AV LØP 
10.1 Det er muligheter for avkortninger av seilasen underveis og endring av løp for seilasen 
10.2 Endring av løp kan skje fram til skippermøte, oppslag om dette vil skje på info tavle ved havna på  
 Brekstad. 
10.3 Avkorting av løp kan skje underveis i regatta ut fra de rådene forhold sett opp mot muligheten for å nå de 
 enkelte maksimale målgangstider. 
10.4 En avkortning / endring av løp vil medføre at det informeres om nye rundingsmerker via SMS til  
 deltagende båter sitt hovednummer. Eventuelle muligheter til avkortning kan også bli publisert på  
 skippermøte. 
 
11 PROTESTER 
11.1 Protester skal innleveres regattakomiteen senest kl 18:30 lørdag ved Ørland Kysthotell. Protesterende båt 
 plikter å orientere påprotesterte båt(er) om protesten. 
 
12 PREMIERING 
 

Premier vil bli tildelt de tre første båtene i hver regatta. Tildeling under premiefest senere i år. Alle 
vinnerne vil få gravert inn båtnavn på Halten Trofeet. 

 
13  AVGJØRELSE OM Å SEILE 
13.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar jamfør kappseilingsreglene 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. 
13.2 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
13.3 Redningsselskapet er orientert om seilasen. Det er imidlertid ikke følgebåt(er) utover vanlig beredskap. 
 
14 SIKKERHETSKRAV 
14.1 Deltakere leverer en egenerklæring på at båten fyller sikkerhetskrav og en mannskapsliste med navn og 
 mobilnumrene før briefingen. Det skal oppgis mobilnummer til alle som er om bord. 
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14.2 Alle deltagende båter kan bli underlagt sikkerhetsinspeksjon fra regattakomiteen, og plikter da å stille til 
 denne med skipper eller annen kompetent person på det sted og til den tid som regattakomiteen bestemmer. 
14.3 Båter som ikke fyller sikkerhetskravene eller ikke møter til sikkerhetsinspeksjon vil bli avvist fra  
 deltagelse. 
14.4 Redningsvest skal benyttes under hele seilasen 
14.5 Etter mørkets frembrudd (solnedgang til soloppgang) gjelder sjøveisreglene 
14.6 Brudd på lanterneplikten kan medføre strykning / diskvalifikasjon fra resultatlisten 
 
15 INNLEVERINGER 

Følgende dokumenter skal leveres samlet til regattakomite før skippermøtet, dokumentene skal være heftet 
 sammen. 

- Skjema med båt informasjon 
- Mannskapsliste 

 
16 KONTAKTPERSONER 
  
  Leif Hassel: 977 15 960, regattakomite under seilasen 
  Erik Christensen: 92 84 33 22, erik@konsoll.com,  

koordinator og kontaktperson før og etter seilasen 
  Knut Osen: 92087240, regattasjef TSF, regatta@trondhjems-seilforening.no 
 


