
Seilingsbestemmelse Jubileumsregatta/ 

Skagerak Skjærgådscup 

23.06.2018 
 

Påmelding: Seilmagasinets påmeldingssider innen 22. juni kl. 23:00. 
Link: https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3016&act=paameld 

 
  Startkontingent kr. 345,- 

Startkontingent inkluderer billett til aftersail og konsert på kvelden for rormann. Rormann henter 
billett til kveldens konsert i sekretariatet før dagens regatta. 
 
Øvrig mannskap som skal delta på arrangementet på kvelden må kjøpe billett via Ticketmaster. 
Link til Ticketmaster: https://www.ticketmaster.no/event/st-hansfest-pa-seivall-billetter/569329 
 
For mannskap som bare ønsker å delta på Aftersail kjøpes billet via seilmagasinet: Kr. 100,- 
Link: https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3016&act=paameld 
Startlinje: Mellom stang på dommertårn på Seivall og utlagt bøye. 

 
KLASSEINNDELING Rating: Cruising 1 og 2 seiler 1 regatta 
Klasseinndeling iht. Rating-bevis/sertifikat som følger: 
 Klasse 1: Cruising Nor-rating tall 0,980 og høyere (Startflagg D) 
 Klasse 2: Cruising Nor-rating tall 0,979 og lavere (Startflagg E) 
 Det må angis ved påmelding om man vil bruke spinnaker/gennaker eller ikke,  

med tilsvarende Nor-rating tall. Påmeldingsfrist er fredag 22. juni kl 23:00 
 
KLASSEINNDELING Entype:  
 Express – Startflagg F  Seiler inntil 3 regattaer 
 Kogg – Startflagg G  Seiler inntil 2 regattaer 
 BB11 – Startflagg O  Seiler inntil 2 regattaer 
 Brett    Seiler så mange regattaer man rekker. 

 
Startprosedyre Regel 26  
5min - 4min – 1min – start. Startsignal er 5min for neste start.. 
 
Første varselsignal  ca. KL. 11:55. 

Første start Cruising 1 Startflagg D  

Andre start Cruising 2 Startflagg E  

Tredje start Express Startflagg F  

Fjerde start Kogg Startflagg G  

Femte start BB11 Startflagg 0  

Sjette start Brett  Egen prosedyre. 

AFTERAIL OG PREMIEUTDELING. 
Vi tar sikte på at alle båter er i havn kl. 15.30 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3016&act=paameld
https://www.ticketmaster.no/event/st-hansfest-pa-seivall-billetter/569329
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3016&act=paameld


Etter dagens seilaser avslutter vi med Aftersail på plattingen kl. 16:00 (NB! Møt i tide) 

Her vil det bli servert noe godt å drikke og en liten matbit. 

For de som ikke har kjøpt billett til kveldens arrangement koster Aftersail KR. 100. Billett kjøpes som nevnt 

over. Billett hentes i Sekretariatet før start på dagens regatta. 

 
 
LØPSBESKRIVELSE: 
Da vi ønsker å profilere seilsporten mest mulig denne dagen vil vi ha flest mulige seil på fjorden samtidig. 
Løpet vil derfor foregå i Eidangerfjorden og løp blir annonsert på tavle på land og på nett senest 30 min 
før første start.  
Link til løp: http://brevik-seilforening.com/wordpress/?page_id=3378 
 
Regattakart over Eidangerfjorden og løpsoppsett fås utdelt i dommertårn 
Eller du finner det her:  
 
Link til regattakart: 
http://brevik-seilforening.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Regattakart-Eidangerfjorden.pdf 
 
 
Link til Løpsoppsett 
http://brevik-seilforening.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/L%C3%B8psoppsett-2018.pdf 
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