Drøbaksund Seilforening
Seilingsbestemmelser for Håøya rundt 12. august 2017
1.

Regler:
Regattaen er underlagt ISAF’s kappseilingsregler, Skandinavisk Seilforbunds Forskrifter og
klassevedtektene, med unntagelse av eventuelle forandringer som er forårsaket av disse
bestemmelser.

2.

Klasser:
Det seiles i følgende klasser:
•
•
•
•

Stor klasse: NOR-rating ≥ 0,975
Liten klasse: NOR-rating ≤ 0,974
11MOD
Turklasse

Klasseinndelingen kan endres før skippermøtet hvis fordelingen av båter tilsier det.
3.

Påmelding og avgift:
Påmelding skjer via SailRace. Påmeldingsavgiften er kr. 400,-.
Etteranmeldelser kan skje på seilerhytta, Husvikholmen fra kl. 10:00 fram til skippermøte kl.
11:00.

4.

Starttid:
Utgangspunktet for startsignal er kl. 12:00.

5.

Beskjeder til deltagerne/endringer i seilingsbestemmelsene:
Beskjeder/endringer er muntlige og vil bli tatt på skippermøtet før start.

6.

Start-/mållinje:
Start:

Startlinjen vil være siktelinjen flaggstang med orange flagg ved bryggeanlegg
og flaggstang på Oscarsborg over ett.

Mål:

Mållinjen vil være som startlinje. Siktelinjen flaggstang med orange flagg ved
bryggeanlegg og flaggstang på Oscarsborg over ett.

Bane/
begrensninger:

7.

Det vil seiles på utlagte og faste merker rundt Håøya og i Drøbaksundet.
Opplysninger om bane gis på skippermøtet.

Startprosedyre:
Det vil bli felles start for alle klasser med klasseflagg D, E, og F. Det startes etter regel 26.1. Ved
generell tilbakekalling vil andre start bli forskjøvet til 10 minutter etter omstart av første start.
Start:
•
Varselsignal:
•
Klarsignal:
•
Ett minutt:
•
Start:

5 min. før start, Klasseflagg
4 min. før start, signalflagg P
1 min. før start, signalflagg P senkes
Klasseflagg senkes

1
1
1
1

lydsignal
lydsignal
langt lydsignal
lydsignal

8.

Klasseflagg:
Stor klasse: NOR Rating ≥ 0,975:
Liten klasse: NOR Rating ≤ 0,974:
11MOD:
Turklasse:

klasseflagg D
klasseflagg E
klasseflagg F
Seiler uten klasseflagg

Alle klasser starter samtidig.
9.

Avkorting:
Flagg S vises sammen med evt. klasseflagg av følgebåt ved et av begrensningsmerkene i banen.
Mållinjen vil da være mellom begrensningsmerket og følgebåt.

10. Maksimaltid:
Båter som går i mål mer enn 90 minutter etter klassens første båt i mål noteres DNF.
Maksimaltid alle klasser er klokken 16.00. Båter som ikke har gått i mål innen denne tid noteres
DNF, uten høring.
11. Protester:
Protesttiden utløper 60 min. etter siste båt i mål for klassen. Protesten skal leveres på eget
skjema som er tilgjengelig på Seilerhytta.
Juryen behandler protestene så snart som mulig etter protestfristens utløp.
12. Premiering:
Premieutdeling finner sted på Seilerhytta så snart som mulig etter protestfristens utløp og
behandling av eventuelle protester. En tredel av deltagerne i hver klasse premieres.
13. Andre bestemmelser:
Deltagerne skal vise respekt for nyttetrafikk under seilasen og gi plass om nødvendig. Motor kan
benyttes dersom vinden ikke gir tilstrekkelig fremdrift for å unngå farlige situasjoner i forbindelse
med trafikk i sundet, uten at deltageren får tilleggstid for dette. Deltageren skal i så fall ikke
tjene tid/distanse på motorbruk. Vi ønsker en ren fjord, så ta med søppel i land.
Søppelkontainere finnes på Seilerhytta.
Ved dårlige lysforhold skal lanterner benyttes.

