Seilingsbestemmelser
Kretsmesterskap 2018
for

Hordaland Seilkrets
1-2 september

Optimist C

Organiserende myndighet

Åsane seilforening
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1

REGLER

1.1

Seilerne skal etter beste evne følge reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene
2017-2020.

1.2

NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett
til å delta gjelder for stevnet

1.3

Det skal være gøy å være med
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BESKJEDER TIL SEILERNE

2.1

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på oppslagstavlen på naustet på Storøen,
Eidsvåg
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ENDRINGER i SEILINGSBESTEMMELSENE

3.1

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 1030 samme
dag de trer i kraft. Eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil bli
oppslått før kl 2000 dagen før de trer i kraft.
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SIGNALER PÅ LAND

4.1

Signaler på land vil bli gitt utenfor naustet på Storøen

4.2

Når flagg AP(

) vises på land skal ‘1 minutt’ erstattes med ‘ikke mindre enn

45 minutter’ i seilassignalet AP.
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TIDSPROGRAM FOR SEILASENE

5.1

Registrering skjer på Storøen, Eidsvåg lørdag 1 september kl 1000 - 1030

5.2

Åpning/rormannsmøte alle klasser lørdag 1 september kl. 1100 utenfor naustet på
Storøen

5.3

Optimist C vil ha gjennomgang av regler og program så snart som mulig etter at
rormannsmøtet er ferdig.

5.4

Dato for seilasene:
Lørdag 1 september: Første varselsignal kl 12:00
Søndag 2 september: Første varselsignal kl 12:00
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5.5

For å påkalle båtenes oppmerksomhet om at en seilas snart skal begynne etter en
lengre pause, vil det bli gitt gjentatte lydsignaler ca ett minutt før klassens
varselsignal.

5.6

Vi seiler så mye som vi bare vil, og så lenge det er gøy.

5.7

Ikke noe varselsignal vil bli gitt etter klokken 15:00 på regattaens siste dag.
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KLASSEFLAGG

6.1

Optimist klasse C - Flagg "D"(
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LØPENE

7.1

Digrammet viser banen med omtrentlige vinkler mellom leggene
Dersom ingenting er opplyst på forhånd seiles det en runde.(Start-1-2-Mål)
Dersom vind, seilglede og vilje er tilstede seiles det to runder. Dette vil bli opplyst
muntlig av startbåt i god tid før start.

)

3

8

START

8.1

Seilasene startes ved å bruke regel 26.

8.2

Startlinjen vil være mellom to oransje bøyer.

9 MÅL
9.1

Mållinjen vil være mellom de samme to oransje bøyene som start.
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SUPPORTBÅTER

10.1 Lagledere, trenere og annet hjelpepersonell som er tilstede på banen plikter å hjelpe
alle seilere uavhengig av seilforening med veiledning og støtte.
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FJERNING AV SØPPEL

11.1 Søppel skal ikke kastes i sjøen. Søppel kan leveres ombord i support- eller
arrangørbåter.
10

PREMIER

10.1 Arrangører foretar deltakerpremiering ihht NSFs barne og ungdomsreglement
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