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Du
er invitert til å delta i Åsgårdstrand Seilforenings

Tirsdags-regatta
NorRating klassen krever målebrev mens turklassen seiler
uten målebrev.
Regattaen er en serie seilas med start hver tirsdag Den er
åpen for alle Tur&Hav seilere som er medlemmer av en
seilforening.

Hvor:

Åsgårdstrand Seilforening

Når:

Hver Tirsdag fra 7 mai til 25 Juni, Sommerferie
deretter 13 august til 15 oktober.

Klokkeslett:

Før ferie 18:15 etter ferie 18:00
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Tirsdagsregatta 2019
Påmelding og pris
Påmelding og betaling gjør du kun en gang. Vi bruker Sailrace
System som påmelding og resultatsystem. RaceQs som
sporingssystem. Se også Seilforeningen.no/regatta/Regatta
oversikt.
Startavgiften er på 250 kroner, gjelder alle tirsdags regattaer
og Klubbmesterskapet. Betal ved påmelding.
Du kan velge mellom turklasse (Kjølbåt) og Regattaklasse
(NOR Rating).
Turklassen trenger ikke målebrev. Bli med, følg med de andre
båtene og tren gjerne litt båthåndtering, rundinger og bruk av
gennaker eller spinnaker om du vil. Første båt i mål «vinner».
I NorRating klassen henter vi Ratingtall automatisk. Har du
enda ikke fått tilsendt nytt Ratingtall fra NOR Rating, så meld
deg på uten Ratingtall eller det du hadde i fjor. Vi vil hente
det riktige før regattaen.
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Hvilket Ratingtall skal vi bruke I Nor Rating klassen?
Regattakomiteen har besluttet at vi i Tirsdag regattaen i
2019 bare seiler med standard Ratingtall1, uavhengig av antall
om bord og uavhengig av hvilke seil som er aktivert. For
båter som har blitt målt inn uten spinnaker så vil de også
benytte sitt standard Ratingtall. Dette gjelder også de med
flyvende forseil f.eks. Code 0. Ref. NorRating 2
Forenklet målebrev.
Vi gjør oppmerksom på at NorRating har etablert et forenklet
målebrev. Les mer om det på Norrating.org. Der finnes gode
beskrivelser på hvordan du skal gå frem.
Det er altså ikke lenger vanskelig å få seg et målebrev. Selv
om du ikke vil seile regatta, så får du vite noe om båtens
fartspotensiale sammenlignet med andre båter i havna og de
du møter underveis.

Det er mye debatt rundt verdien av å kreve oppdatert målebrev hvert år selv om det ikke er
endringer på båten. Dette er tatt opp på generalforsamlingen i Klasseklubben og løsninger vil
bli diskutert. Men faktum er at systemet (OCR VPP) som benyttes oppdateres kontinuerlig
basert på erfaringer fra tusenvis av båter. Dermed vil ratingtall for de fleste båter endre seg
fra år til år. Med tanke på de sekundstrider vi ofte har på regatta banen, så er det nødvendig å
legge til side ratingtall som er utdaterte, udokumenterte eller er ren gjetning. Beklageligvis
har et slikt apparat relativt store kostnader, til tillegg til den dugnaden styret i Nor Rating står
for. En medlemsavgift på 650 kroner inkludert målebrevet er forståelig.
1

Vær oppmerksom på at du ikke har lov å bruke forseil satt flygende dersom du melder deg på
regatta med spesialrating uten spinnaker. «Spesial Rating U/Spin.» som står på målebrevet,
gjelder båter som bare bruker tradisjonell fokk og eventuelt genoa, og som ikke benytter noe
flygende seil. Hva som er forseil og hva som er Gennaker/ Spinnaker avgjøres av 75% regelen.
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Seilings-bestemmelser
På SRS finner du all informasjon du tenger for å seile. Det er
ikke så komplisert, men dersom du ikke leser det, kan det bli
krevende.
•Les siste nytt, endringer Seilbestemmelser mm under
oppslagstavlen. Se på disse dagen før regattaen. Skriv ut
banene og ha de liggende i båten.
•Les seilingsbestemmelsene. De ligger under fanen for
deltakeren.
•Les om sporingssystemet, det ligger under fanen tracking.
•Les om banene våre de ligger under fanen for deltakerne.
Skriv ut og ha dem i båten.
•Les om resultatene de kommer fortløpende under arket
resultater.
Det blir skippermøte hver regatta dag 17:30, hvor det
opplyses om bane og eventuelle endringer i
seilingsbestemmelser. Dette finner sted på krysset mellom
flytebrygga og molo.
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Mannskap/veiledning?
Ønsker du å seile selv, men ønsker veiledning, send en epost
eller ring til regattaledelsen så blir en av de erfarne med deg
ut i din båt.
Ønsker du å seile mannskap – still opp på skippermøte, det er
alltid rom for ekstra hender.
Annet.
Etter målgang møtes vi for å diskutere regattaen, registrere
målgang og resultater og ikke minst trekke lodd om noe godt.
Av og til spiller vi også av RaceQs resultatet på storskjerm.

Spørsmål/kontakt/informasjon
Kontakt oss på turhavregatta@seilforeningen.no
Eller via Hjemmesiden http://Seilforeningen.no

Velkommen
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