
 

 

 
 

KUNNGJØRING 
Bundefjorden Opplagsregatta 

14. oktober 2017 
 

En flott avslutning på sesongen. Arrangementet er åpent for alle båter med gyldig 
NOR Rating målebrev og for båter uten NOR Rating målebrev i TUR-klasse. Egen 
klasse for entype blir opprettet dersom 5 eller flere av en båttype er påmeldt. 
 
For mer informasjon, oppdateringer og seilingsbestemmelser følg med på regattaens side på 
Sailracesystem. 
 
 
Sted: Bundefjorden Seilforening 
Tid: 14. oktober 2017 
 
 
 
KUNNGJØRING 
 

1. REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 

1.2 NORrating reglene vil gjelde for NOR Rating klassen. 

 

2. REKLAME 

2.1 Reklame tillates i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF’s reklameregler. 
Arrangementet er klassifisert i kategori C. 

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. 

 

3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter med NOR Rating målebrev eller sertifikat. 
Turklassen er åpen for båter uten målebrev. 

3.2 Båter som har rett til å delta må melde seg på og betale den påkrevde avgiften via 
SEILmagasinets påmeldingstjeneste innen 13. oktober kl 23:59. 

3.3 Båtene kan påmeldes i en av følgende klasser: 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2846


 

 

• NOR Rating 
• NOR Rating shorhand (1 eller 2 seilere om bord) 
• Express 
• TUR 
• Laser 

Arrangøren står fritt til å slå sammen og splitte klasser. En klasse må minimum ha 5 
deltakende båter. 

 

4. STARTKONTINGENT 

Startkontingenten er kr. 400 for samtlige klasser. Etteranmelding kr. 550. 

 

5. TIDSPROGRAM 

5.1 Skippermøte kl 1030. 

5.2 Varselsignal for første start kl. 1155. 

5.3 Det startes ikke etter kl 1400. 

5.4 Premieutdeling blir på BSF sitt klubbhus rett etter seilasen. 

 

6. MÅLING 

Hver båt i NOR Rating -klassen og entype-klassene skal kunne fremvise et gyldig 
NOR Rating målebrev eller sertifikat for å ha rett til å delta i respektive klasser. 

 

7. SEILINGSBESTEMMELSER 

7.1 Seilingsbestemmelsene vil bli tilgjengeliggjort på www.bundefjorden-seilforening.no 
samt på påmeldingssiden på ca 1 uke før seilasen. 

 

8. BANEOMRÅDET OG LØPENE 

Baneområdet ligger i Bunnefjorden sør for Malmøya.  

Løpene er angitt i banekart (se regattaens side på Sailracesystem). 

Banen kan avkortes ved sted valgt av regattakomiteen. 

 

9. PREMIER 

Det vil bli ⅓ premiering i hver klasse. 

 

10. 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 dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter 
regattaen. 

 

 

11. FORSIKRING 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2846


 

 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

 

12. YTTERLIGERE INFORMASJON 

Det blir premieutdeling etter seilasen i BSF sitt klubbhus. 

Deltagere er også hjertelig velkommen til sosialt samvær på Klubbhuset etter 
seilasen. Ta med det du vil ønske å drikke så bestilles det pizza etter ønske. 

Vaffelsalg kaffe og mineralvann fra kiosken på klubbhuset. 

For å se et flyfoto kart eller bilder av område følg denne linken. 

Seilere med” særskilt sykdomsrisiko” bes om å underrette arrangøren om dette. 

Teknisk kontroll i henhold til klassebestemmelsene og sikkerhetskontroll kan bli utført 
før og etter seilasene. 

Det gjøres forøvrig oppmerksom på NIFs anti-doping regelverk. 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Terje Hall Torgersen:  415 51 090 evatorgersen@outlook.com 

https://www.google.no/maps/@59.8583182,10.7417059,13z/data=!5m1!1e4

