
 
 

Høstsprøyt 2022    Lørdag 24. september Kl. 12.00 

 

SEILINGSBESTEMMELSER 
 

1. REGLER  
1.1. Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene.  

1.2. NOR Rating-reglene gjelder som klasseregler.  

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

2. BESKJED TIL DELTAGERNE  
2.1. Beskjed til deltakerne vil bli slått opp på oppslagstavla ved Gofarnes seilsenter, samt publisert på 

foreningens websider www.karmseil.no  

2.2. Det avholdes skippermøte på Gofarnes seilsenter lørdag 24. september kl.11.00.  

3. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE  
3.1. Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli vil bli slått opp på oppslagstavla før 10.45 

samme dag de trer i kraft, bortsett fra at:  

3.2. Eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasen vil bli slått opp før klokken 20.00 dagen før 

de trer i kraft.  

4. KLASSEINNDELING  
4.1. Det seiles i utgangspunktet i en klasse.  

4.2. Det må være minst 4 båter påmeldt for at regattaen skal arrangeres. 

4.3. Ved stor deltakelse kan det opprettes flere klasser, og ved liten deltakelse kan klasser slås 

sammen. Det kreves fire båter av en kategori for å danne egen klasse. 

4.4. Det vil bli satt opp egen turklasse for båter uten gyldig målebrev 

5. LØPSBESKRIVELSE  
5.1. Løpet går fra start ved Gofarnes, Terneholmsflo flytestake om BB, Tå varde om BB, Høvringøy 

om BB, Lauvøy om SB og mål ved Gofarnes.  

6. START  
6.1. Kappseilasen startes etter regel 26, med varselsignal kl. 11.55.  

6.2. I tilfelle det blir mer enn en klasse så starter alle klasser samtidig og har signalflagg A som felles 

klasseflagg.  

6.3. Startlinja er linjen mellom indre Gofarnesgrunnen (stake) og ytre Gofarnesgrunnen (flytestake).  

7. MÅL  
7.1. Mållinja er identisk med startlinja. (Se 6.3)  

7.2. Løpet kan avkortes ved hvilket som helst merke.  

8. MAKSIMALTIDER  
8.1. Maksimaltid for seilasen løper ut lørdag 18. september kl. 17.00  

8.2. Båter som ikke fullfører innen kl. 18.00 samme dag, noteres DNF.  

9. PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE  
9.1. Protester skal leveres regattaledelsen innen protestfristen, som er 1 time etter at siste båt har 

fullført seilasen.  

  



10. PREMIERING  
10.1. Det blir det 1/3-premiering klassevis.  

11. SIKKERHET  
11.1. I tillegg til sikkerhetsbestemmelsene i regel 1.3, gjelder at en båt som trekker fra seilasen, skal 

underrette regattaledelsen så snart som mulig. Ring Kjell Sørlund 486 01 722  

12. UTSTYR- OG MÅLEKONTROLL  
12.1. Båter og utstyr kan bli kontrollert i forhold til klasse- og sikkerhetsregler, samt 

seilingsbestemmelsene  

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

område for kontroll.  

13. PÅMELDING  
13.1. Regattaen er åpen for alle påmeldte båter som betaler startkontingent, Kr. 250,-  

13.2. Påmelding innen fredag 23. september kl. 20.00  

13.3. Påmelding gjøres via epost til regatta@karmseil.no med info om båtens navn, seilnummer, 

båttype NOR-rating og rormann - i tillegg til å betale startkontingent 

For båter som ønsker å delta i konkurranseklasse må kopi av eller lenke til gyldig målebrev 

legges ved dersom dette ikke er sendt tidligere i sesongen 

13.4. Startkontingent innbetales til konto 3361.67.03221 eller til Vipps nr 106567.  

Pass på å merke innbetalingen «Høstsprøyt 2022 og båtnavn/seilnummer» ved begge 

innbetalingsmåtene 

mailto:regatta@karmseil.no

