HALTEN OCEAN RACE
15.-16. juni 2018
KUNNGJØRING
Trondhjems Seilforening har med dette gleden av å invitere til årets utgave av Halten Ocean Race.
1

REGLER

1.1
1.2

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene med unntak av
endringer gjort i seilingsbestemmelsene.
NOR Rating regler og veiledninger vil gjelde for NOR Rating Havseilasen.

2

REKLAME

2.1
2.2

Deltagerreklame vil være begrenset i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF sine reklameregler.
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1
3.2

Halten Ocean Race er åpen for båter som oppfyller sikkerhetsbestemmelsene i pkt. 5.
Havseilasen er for båter som har NOR Rating målebrev eller sertifikat. For Kystseilasen er det
ikke krav om NOR Rating målebrev eller sertifikat.
Båter med rett til å delta skal påmeldes og betale startavgift på www.sailracesystem.no innen 8.
juni kl 18.
Etteranmeldingsfrist er 15. juni kl 18.
Båtene kan påmeldes i en av følgende klasser:
- Nor Rating Havseilasen
- TUR Kystseilasen
Arrangøren tar forbehold om oppdeling av klassene ved høyt deltakerantall.

3.3
3.4
3.5

4

GEBYR

4.1
4.2
4.3

Startavgift er kr 800 for Havseilasen og kr 500 for Kystseilasen.
Ved etteranmelding er startavgift kr 1200 for Havseilasen og kr 750 for Kystseilasen.
Startavgift må betales ved påmelding.

5

SIKKERHETSBESTEMMELSER

5.1

Ved skippermøtet skal det leveres en egenerklæring på at båten fyller sikkerhetskrav og en
fullstendig mannskapsliste med navn og kontaktopplysninger.
Under regattaen skal alle besetningsmedlemmer benytte redningsvest.
Sikkerhetskrav er i henhold til World Sailing Offshore Special Regulations Category 3, uten flåte
(se http://sailing.org/documents/offshorespecialregs/index.php). Båter med mindre avvik fra dette
må søke arrangør om godkjenning før påmelding. J80 godkjennes i Havseilasen, men kan bli
flyttet til Kystseilasen dersom arrangøren bestemmer dette.

5.2
5.3

6

TIDSPROGRAM
Skippermøte Brekstad (sted vil bli annonsert): 15. juni kl 18:00
Sikkerhetsinspeksjon: Umiddelbart etter skippermøte
Planlagt start:
15. juni kl 19:30: Varselsignal Kystseilasen
15. juni kl 19:45: Varselsignal Havseilasen
Maksimaltid:
16. juni kl 18:00

7

MÅLING
Hver båt i Havseilasen skal ha et gyldig NOR Rating målebrev eller sertifikat for å kunne starte.
Kontroll av målebrev/sertifikat kan bli foretatt av arrangøren.

8

SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene, klasseinndeling og startlister er tilgjengelige innen 13. juni kl 18.00 på
https://www.sailracesystem.no

9

LØPENE
Start og målgang vil være utenfor moloen på Brekstad. Løpene som skal seiles vil bli kunngjort i
Seilingsbestemmelsene.

10

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

11

POENGBEREGNING

11.1
11.2

I Havseilasen vil enkelttall tid-på-tid benyttes til poengberegning. Korrigert tid = seilt tid x ToTmåletall. Lavest korrigert tid vil bli scoret først.
I Kystseilasen vil lavest seilt tid bli scoret først.

12

PREMIER
1/3 av deltakerne i hver klasse vil bli premiert.
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13

MOBILTELEFON
Bruk av mobiltelefon tilknyttet det offentlige nett er tillatt for innhenting av offentlig tilgjengelig
informasjon som værmeldinger o.l. Dette modifiserer Kappseilingsregel 41 og tilsvarende
klasseregel. Kommunikasjon deltakerne mellom på lukket samband er forbudt.

14

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.

15

FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

16

YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Arrangementsansvarlige:
Atle Hannisdal, 92287290, atle.hannisdal@ntnu.no
Hege Johannesen, 91897093, hege.leda3@gmail.com
Regattasjef TSF: Andreas Jahn, 41504829, regatta@trondhjems-seilforening.no
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