Seilingsbestemmelser Knerten Open 2008/09
1. REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
2. RETT TIL Å DELTA
Regattaen er åpen for lag med 2 seilere. Det seiles i klubbens Två-krona – joller.
3. BESKJEDER TIL DELTAKERE
Beskjeder vil bli gitt muntlig til deltakerne
.
4. TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE
Varselsignal for første start vil bli gitt kl.12.00.
Deltakerne blir delt inn i heat. Seilingsrekkefølge og heat-inndeling blir avgjort på regattadagen.
Det seiles 4 regattadager. Resultat for hver regattadag legges inn som score i regattaserien. En av fire seilaser kan strykes.
5. KLASSEFLAGG
Signalflagg T
6. BANEOMRÅDE
Det seiles på Steilene med start fra brygge området.
7. LØPET
Det seiles pølsebane med 2 kryss og 2 lens. Start- og mållinje er mellom utlagte
Bøyer. Toppmerket skal rundes om babord, Bunnmerket er mellom start/mål bøyene som gate.
8. STARTEN
Seilasene startes ved å bruke regel 26. Varselsignalet vil bli gitt 5 minutter før startsignalet.
Alle signaler vil være hornsignal.
9.PÅMELDING
Påmelding skjer ved fremmøte på slippen senest kl 1100 første regattadagen. Eller melding til oyvind@container-norway.no
Startavgift er kr 200,- pr lag. Seinere påmelding kan aksepteres men etteranmeldte lag får minimum score for regattaer som
ikke er fullført. Det er satt et foreløpig tak på 12 lag. Dette kan endres dersom det er regattamessig forsvarlig.
10 ANSVAR FOR BÅTENE OG UTSTYRET
De seilende lagene er ansvarlig for å klargjøre og ferdiggjøre båtene før og etter regatta i henhold til serieplanen. Konservering
av båtene gjøres i henhold til en instruks. Feil, skader og mangler meldes til regattakommitéen så fort som mulig.
11.SIKKERHET
Alle skal ha flytevest/redningsvest på seg under seilasen, En båt i tillegg til eventuell startbåt skal alltid ligge på vannet under
seilas.
.
12 DELTAGERE
Deltagere er påmeldt i tomannslag. Dersom en av de påmeldte er forhindret fra å delta ved en seilas er det tillatt å seile med en
erstatter. Erstatteren kan være fra et annet deltagende lag, men erstatteren kan ikke styre båten.
13 POENGBEREGNING
Dette er serieseilas. Det arrangeres 4 regattaer, hvorav de 3 beste resultatene er tellende. Poeng beregnes etter hvert heat
som low point. Etter siste serierunde arrangeres en finaleseilas mellom de fire beste båtene i sammendraget.
14 PROTESTBEHANDLING
Protester behandles etter vert heat. Man kan fri seg fra straff ved å ta en tørn, (et slag og en jibb).
15 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.

