Kunngjøring
SPZ Seilmakeren Doublehanded
24. – 26. mai 2019
SPZ Seilmakeren Doublehanded arrangeres av Askøy Seilforening som har det
regattatekniske ansvar og myndighet. Medarrangør er SEILmagasinet.
Regattaen er åpen for båter som seiles doublehanded.
Løpet går fra Hauglandosen ved Askøy Seilsportsenter til runding Ramsholmane (SV for
Ryvarden fyr) og tilbake. Løpet er ca 110 nautiske mil langt. Regattaen teller i
Seilmagasinets shorthanded ranking med vekttall 1.5
1. Regler
1.1. Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene.
1.2
Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.
1.3
ISAFs Kappseilingsregler for 2017-2020.
1.4.
De internasjonale sjøveisregler med norske tillegg.
1.5.
Nasjonale myndigheters forskrifter, med unntak av de endringer som er gjort i
disse seilingsbestemmelsene.
1.6.
World Sailing Offshore Special Regulations (OSR) sikkerhetsbestemmelser,
Kategori 3, med unntak for krav for sikkerhetskurs.
1.7.
NORLYS NOR Rating-regler 2019.
1.8.
NSFs reklameregler.
1.9.
Respittsystemet NOR Rating, hvor korrigert tid beregnes etter metoden «tid på tid».
1.10. Gjeldende Shorthanded NOR Rating-måltall per 21.mai kl.24:00
1.11. Dersom det er avvik mellom Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene, så er det
Seilingsbestemmelsene som gjelder.
2. Betingelser for å delta
2.1. Regattaen er åpen for alle båter som har gyldig shorthanded NOR Rating-måltall og
som tilfredsstiller OSR’s sikkerhetsbestemmelser, kategori 3 med unntak for krav
om sikkerhetskurs. Kontroll av sikkerhetsutstyr kan bli foretatt på alle båter før eller
etter seilasen.
2.2. Mannskapet skal bestå av 2 personer.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Minimumsalder for skipper er 18 år og for mannskap 16 år.
Minst 1 av mannskapet skal ha gyldig VHF-sertifikat.
Det skal være to mobiltelefoner om bord.
Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
Alle båter må opplyse om mobilnummer som vil bli brukt under regattaen og e-postadresse ved påmelding. Dette for å lette kommunikasjonen med deltakerne og
gjøre regattaen medievennlig.
Arrangøren forbeholder seg retten til sponsorreklame på alle deltagende båter.
Egenerklæring skal leveres hurtigst mulig på regattakontor etter målgang.
Egenerklæringskjema er vedlagt seilingsbestemmelsene.

3. Påmelding og registrering
3.1.
All påmelding skjer på regattaens internettside: h#ps://www.sailracesystem.no/rega#a?
rega#a=3188 og betales på internett. Påmeldingen er gyldig når betalingen er
godkjent, og alle krav under Regel 2 i Kunngjøringen er oppfylt.
3.2.
Påmeldingsavgift er kr.1.750,-. Denne tilbakebetales dersom båten trekker sin påmelding
før 1. mai kl 24:00
Havneavgift på Askøy Seilsportsenter er inkludert i påmeldingsavgiften.
3.3.
3.4.
Påmeldingsfrist er 21.mai kl 24:00.
3.5.
Registrering: Torsdag 23. mai fra kl.18.00 til kl.21.00 på regattakontoret og
fredag 24. mai fra kl.07.30 til kl.09.00 samme sted.
4. Regattakontor
Det offisielle regattakontoret vil være klubbhuset på Askøy Seilsportsenter.
4.1.
Postadresse: Askøy Seilforening, Friluftsvegen 63, 5310 Hauglandshella.
offisiell oppslagstavle utenfor klubbhuset.
5. Løp og start
5.1. Starttidspunktet er fredag 24. mai kl 11:00
5.2. Løpet startes i Hauglandsosen og er fritt til runding Ramsholmane.
5.3. Målgang blir i Lerøyosen, sør for Vatlestraumen.
5.4. Maksimaltid er søndag 26. mai kl 15:00
5.5. Detaljerte løps- og merkedefinisjoner finner du i Seilingsbestemmelsene.
6. Seilingsbestemmelser
6.1
Seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på regattaens hjemmeside
h#ps://www.sailracesystem.no/rega#a?rega#a=3188 senest ved påmeldingsfristens
utløp 21.mai.
7. Ansvarsfraskrivelse
7.1. Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 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.
8.Tracking
8.1.
Tracking vil foregå ved hjelp av GSM-tracking, frå TracTrac. Trackingenheter vil bli
utdelt under registreringen til regattaen og bruken er inkludert i startkontingenten.
I forbindelse med utdelingen vil det bli inngått en tilbakeleveringskontrakt der
kredittkortnummer må oppgis. Trackingenheten skal være ombord og påslått under
hele regattaen.

9. Premiering
9.1.
Det blir premiering til en tredjedel av de startende båter i hver klasse.
9.2.
Regattaledelsen kan i tillegg beslutte å premiere deltakere som av annen årsak
fortjener en påskjønnelse.

10. Forbehold
10.1. Det tas forbehold om endring av de oppgitte klokkeslett i dette dokument og nærmere
beskrivelse av løpet. I den grad det er uoverensstemmelser mellom seilingsbestemmelsene og denne kunngjøringen, er seilingsbestemmelsene overstyrende.
Regattasjef:

Torbjørn Halvorsen, mobil 41 440 186

