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SEILINGSBESTEMMELSER
1.
1.1

Regler
Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i kappseilingsreglene, klassereglene for de enkelte klasser og
Aust Agder / Vest Agder seilkrets retningslinjer for Sørlandscup og Vest-Agder seilkrets regler for Kretscup. NIFs
regler for barneidrett og disse seilingsbestemmelser gjelder.

2
2.1

Registrering
Alle som er påmeldt og har betalt startkontigent har rett til å delta.

3
3.1

Beskjeder til deltagerne
Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavla ved regattakontoret.

4
4.1

Endringer i seilingsbestemmelsene
Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått på den offisielle oppslagstavla senest kl 10.00 den dag de trer i
kraft.

5
5.1
5.2

Signaler på land
Signaler kan gis på land
Flagg AP med to lydsignaler (ett når det fires) betyr "kappseilasen er utsatt". Varselsignalet vil bli gitt tidligst 20
minutter etter at AP fires. Dette endrer signaler for kappseilas. Båtene anmodes om ikke å forlate havn før AP er tatt
ned.

6

Tidsprogram for kappseilasene / antall seilaser 7 6.1
Programmet for kappseilasene er som følger:
Lørdag fra kl.09.30
Start registrering
Lørdag kl.10.30
Rormannsmøte
Lørdag kl.12.00
Første varselsignal
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Søndag kl.11.00

8.1
8.2

Første varselsignal

Det vil ikke bli igangsatt noen startprosedyre etter kl. 17.00 Lørdag og 15.00 Søndag
maksimalt antall seilaser er 9 totalt

8.3

Baneområde
Område vil bli nærmere angitt på rormannsmøtet.

8.4
8.5

Løpet
Løpsdiagram for de enkelte klasser slåes opp på oppslagstavlen senest kl 10.30 regatta dagen og informeres om på
rormannsmøtet.
Lengden på løpene vil vare mellom 20 og 35 minutter.

8.6
9

Merker
Rundingsmerkene er gule og oransje bøyer.
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10.1
10.2

Starten / Klasseflagg
Kappseilasene startes med regel 26.
Startlinjen er mellom rødt flagg på startbåten og oransje bøye med stang og flagg på bakbord side

10.3

Klasseflagg for Optimist U12 og U15
Klasseflagg for Optimist U10

O
S

Klasseflagg for Laser
E
Klasseflagg øvrige klasser opplyses på rormannsmøte

10.3

Flere klasser kan starte i samme start.
Varselsignalet til hver etterfølgende kappseilas gis så snart som praktisk mulig. En båt som starter senere enn 4
minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet ikke). Dette endrer Regel A4.

11

Mål
Mållinjen vil være den samme som startlinjen
Når målbåt fører flagget AP over A flagget er det ikke flere seilaser denne dagen.
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Maksimaltid
Båter som fullfører mer enn 15 minutter etter første båt som fullfører etter å ha seilt løpet scores DNF (fullførte ikke).
Dette endrer Regel 35, A4 og A5.

13

Straffesystem
Regel 44.2 gjelder for alle klasser.

14
14.1

Protester og søknader om godtgjørelse
For alle klasser gjelder at fristen for protester og søknader om godtgjørelse er 30 minutter etter at siste båt har fullført
dagens siste seilas. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2.
Beskjed om protester og søknader om godtgjørelse vil bli slått opp på oppslagstavlen innen 30 minutter etter
protestfristens utløp for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter.
Brudd på Seilingsbestemmelsenes pkt. 15 gir ikke grunnlag for protester fra båter. Straff for brudd på disse
bestemmelsene kan være mindre enn diskvalifikasjon hvis protestkomiteen bestemmer det.

14.2
14.3

15

Tilskuerbåter, båter som ikke kappseiler
Tilskuerbåter og alle joller som ikke kappseiler skal holde klar av regattabanen. All kommunikasjon med deltakere
som kappseiler er brudd på regel
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Poengberegning
Dersom 1, 2 eller 3 seilaser er fullført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum.
Dersom 4 eller flere seilaser er fullført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum minus den dårligste som er
tillatt strøket.
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Premiering
Premiering til alle under 12 år ellers første 3 i hver klasse.
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Ansvarsfraskrivelse

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se 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.
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Smittevern
FHI`s smittevernregler vil bli fulgt.
Farsund Seilforening forventer at alle deltagere, trenere og andre bidrar på best måte for å ivareta smittevernet, både
etter myndighetenes retningslinjer og NSF sine.
Vi stiller med nødvendig utstyr for å vaske eller desinfisere båter, hender og annet. Arrangementet vil ha en
smittevernsansvarlig.

•
•
•
•
•
•

Retningslinjene sier at det skal være minst 1 meters avstand mellom deltakerne.
Om en har noen form for symptomer på smitte skal en holde seg hjemme.
Det er arrangøren sitt ansvar at smittevernreglene følges.
Det er arrangøren som definerer arenaen.
Arrangøren må ha oversikt over alle som er inne på arenaen.
Deltakere og arrangører må forholde seg til retningslinjene fra FHI.

LØPSDIAGRAM
1B
1A
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---------------Start

/mål linje---------------

venteområde

D3

Laser
Optimist U10/U12/U15

Start –1B – C2 – D3 –1B – C2 – D3 --Mål
Start –1A – C2 – D3 –1A – C2 – D3 -Mål

Etter vurdering av deltaki og værmelding kan dette endres på rormannsmøtet.

