
 

 

Seilingsbestemmelser Høstserien 2019 

1.  Regler 

 

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

1.2.  NOR Raiting-reglene gjelder som klasseregler. 

1.3.  ISAF OSR, category 4, gjelder som sikkerhetsregler.   

 

2. Beskjed til deltagere 

 

2.1.  Beskjed til deltagerne vil bli slått opp på oppslagstavla ved Gofarnes seilsenter, samt publisert på 

foreningens websider. 

 

3.  Endringer i seilingsbestemmelsene 

 

3.1.  Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp på oppslagstavla før klokken 17.00 

samme dag de trer i kraft, bortsett fra at: 

3.2.  Eventuelle forandringer i tidsrommet for seilasene vil bli slått opp før klokken 20.00 dagen før de 

trer i kraft. 

 

4. Tidsprogram 

 

4.1.  Datoer for seilasene i serien: 6.8, 13.8, 20.8, 27.8, 3.9, 10.9, 17.9 og 24.9. 

 

5. Klasseinndeling 

 

5.1.  Det seiles i en felles NOR Raiting-klasse 

5.2.  Ved stor deltagelse kan det opprettes flere klasser. 

 



6. Løpsbeskrivelse 

 

6.1.  Vedlegg 1 beskriv 7 ulike løpsalternativ, merket A-G. 

6.2.  Flagg for valgt løp vises fra standardplass på land min. 10 minutter før start. 

 

7. Start 

 

7.1.  Signalflagget som beskriver valgt løp gjelder som klasseflagg.    

7.2. Starten for kveldens første seilas går kl. 18.30. 

7.3. Ved flere seilaser samme kveld, vises nytt løpsflagg like etter at siste er gått i mål i forgående 

seilas. 

7.4. startlinja er linja mellom Indre Gofarnesgrunnen (stake) og Ytre Gofarnesgrunnen (flytestake). 

 

8. Mål 

8.1.  Mållinjen er identisk med startlinja (Se 7.4) 

 

 

9. Straffesystem 

 

9.1.  Regel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff. 

 

10.  Maksimaltider 

 

10.1. Maksimaltida for kveldens seilas(er)      

10.2. Båter som ikke fullfører innen kl. 21.30 samme kveld, noteres DNF (fullførte ikke) 

 

11. Protester og søknad om godtgjørelse   

 

11.1. Protester skal leveres regattaledelsen innen protestfristen, som er 1 time etter at siste båt    

har fullført siste seilas. 

 

12. Poengberegning og premiering 



 

12.1. Det blir gitt poeng etter lavpoengsystemet, Appendix A, A4. 

12.2. En båts poeng i serien skal være dens totale poengsum for alle seilasene unntatt dens to 

dårligste poeng. 

12.3. Seiles det flere seilaser samme kveld, skal seilasene telle hver for seg i serien. 

12.4. Det blir gitt premier til 1/3 av de påmeldte båter. 

 

13. Sikkerhet 

 

13.1. I tillegg til sikkerhetsbestemmelsene i regel 1.3, gjelder at en båt som trekker seg fra seilasen, 

skal underrette regattaledelsen så snart som mulig.   

 

14. Utstyr og målekontroll 

 

14.1. Båter og utstyr kan bli kontrollert i forhold til klasse- og sikkerhetsregler, samt   

14.2. På vannet kan en båt gis beskjed av et regattakomitemedlem om straks å seile til et bestemt 

område for kontroll. 

 

15. Påmelding. 

 

15.1. Regattaen er åpen for alle påmeldte båter som betaler startkontingent, Kr. 250,- 

15.2. Påmelding gjøres via Karmøy seilforenings websider, https://www.karmseil.no, Sailrace 

system. 

 

 

 

     

 

https://www.karmseil.no/

