Romantic Regatta 2015
Arrangør/organiserende myndighet:
Nesodden Seilforening, PB 30, 1450 Nesoddtangen
http://www.nesodden-seilforening.no

SEILINGSBESTEMMELSER
Romantic regatta 2015

1. REGLER
Regattaen vil være underlagt “reglene”, slik de er definert i sjøveisreglene
2. PÅMELDING
Påmelding skjer på nettet: www.deltager.no. Søk på arrangement: Romantic Regatta eller
ved å trykke på: https://www.deltager.no/romantic_regatta-_par_regatta_19062015
Påmeldingskontingent på kr 200 per båt, kun 1 par per båt. Regattakomiteen kan ved
henvendelse gjøre unntak fra dette og deltager avgiften reguleres deretter.
Hver båt skal kunne fremvise et gyldig NOR Rating målebrev for 2015, alternativt gyldig
trivselsbevis. Ved manglende Nor Rating brev blir Rating tallet fastsatt av
regattakommiteen.

3. BESKJEDER TIL DELTAGERNE
Beskjeder til deltagerne kan bli gitt både før start og etter målpassering
4. ENDRING I SEILINGSBESTEMMELSENE
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil ikke bli oppslått senest kl 18.00 dagen
endringen foreligger.
5. SIGNALER PÅ LAND
Det blir ikke signaler fra land.

7. FRAMMØTE OG DELTAGELSE
Deltagelse forutsetter fremmøte og start, for untatt arrangementskommiteen.
Båter starter etter beste evne. Manglende deltagelse gir ikke rett til refusjon av
deltageravgift og påmelding anses som bindene. Regattakommiteen kan ved søknad gi
unntak til denne bestemmelsen, i tilfelle noen er forhindret med å starte men ønsker å
delta.

9.

NOR RATING

Dersom man skal seile uten spinnaker, men med blazer eller Shorthanded uten ermer, så
eller meldes dette til regattakommiteen etter ankomst, slik at korrekt Nor Rating tall
foreligger til resultatberegningen.
10. STARTEN
Fra Steilene:
Startlinjen vil være mellom stang med oransje flagg på Startodden og utlagte rød/orange
bøye,
Fra Fagerstrand:
Mellom molo og utlagt startbøye.
Fra Oksval:
Rett linje sørover fra Ytre Oksvalflu, grønn stake.

Starttid: kl 18:35 ( Varselsignal der dette er praktisk mulig, kl 18:30). Deltagere fra
Oksval eller andre startområder har muligheter til utvidet varselsignal i henhold til klausul
22.
11. MÅL
Mållinjen vil være mellom forlengelsen av nordsiden av bølgebryter utenfor moloen ved
Steilene båthavn og stang med rød/hvit merking på Storsteilene. Målgang skjer i retning
fra syd til nord over linjen.
12. TIDTAKNING
Den enkelte båt foretar selv sin tidtakning og har ansvaret for dette, GPS tid benyttes.
I tilfelle arrangør får etablert tidtakning ved målpassering, blir det denne tiden som er
tellende.
13. MAKSIMAL TID
Maksimaltiden kl 20:00. Båter som ikke går i mål innen den angitte tid, noteres som "DNF"
(Fullførte ikke) og oppfordres til å starte motor og delta på det sosiale arrangementet på
Steilene.
14. PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE
Protestskjemaer fås på regattakontoret som vil være låst for anledningen. Protester skal
leveres på korrekt utfylt skjema innen protestfristen som er 30 minutter etter at siste båt
har fullført dagens seilas og senere enn første båt har fullført seilas på angjeldende bane.
Protester blir ikke tatt i betrakting med mindre klausul 21. trer i kraft.
Protester skal leveres samlet, gjerne stiftet øvre venstre hjørne.
Ved protest skal regattasjef etablere protestkomite med formann og 2 medlemmer.
Det er ikke anledning til å anke protestkomiteens avgjørelser.

16. PREMIERING
Premiering blir foretatt og vi gleder oss til det! Det blir miniumum:
 Premie til beste båt fra hvert startsted.
 Premie for beste antrekk for anledningen.

18. KOMMUNIKASJON
God kommunikasjon sies å være nøkkelen til et godt parforhold, enten til sjøs eller til
lands. Ved behov til å formidle informasjon benyttes VHF kanal 72, dog i tilfelle innen
hørbar avstand mellom den kommuniserende avsender og den lyttende mottager, kan
bruk av VHF unnlates, hvis partene finner dette hensiktsmessig.
19. ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. 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.
20. PRAKTISK FOR GJENNOMFØRING AV ROMANTIC REGATTA - PAR REGATTA
Regattaen arrangeres av frivillige i Nesodden Seilforening. Det er ingen plikt for
medlemmer å delta, men vi som forening håper på god oppslutning av seilende par fra
hele Nesodden. Som det fremgår av navnet så har dette til hensikt å skape en hyggelig
uformell regattaform for par – hyggelig om bord, og hyggelig på land. Vi oppfordrer til pent
sommerantrekk under hele arrangementet hvis været tillater dette. Vi håper at alle også
deltar på den hyggelig kvelden med Reker, medbrakte boble eller annet hyggelig drikke og
eventuelt tilbringer kvelden og natten på Steilene.

21. MANUELL KRAFT
Bestemmelsen i Kappseilingsreglenes paragraf 52 om at kun manuell kraft kan benyttes til
å håndtere båten under regatta, gjelder ikke. Dette er unntaket fra reglene om at kun om
at sjøveisreglene gjelder, ellers ingen unntak.
22. Utvidet Starttid,
Tidspunktet for 1. varsel signal kan settes tidligere enn 5 minutter før start, dog først etter
avtale med samtlige deltagende båter fra gjeldene start området. Hvis lydsignal benyttes,
skal dette være kort, konsist og presist.
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