
 

Trondhjems Seilforening 
 

KUNNGJØRING 

Kretsmesterskap for kjølbåter 

 8. og 9. september  2018 
 

1 REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i          
Kappseilingsreglene. 

1.2 Ingen nasjonale forskrifter vil gjelde. 

1.3 NOR Rating regler og veiledninger vil gjelde for alle klasser          
unntatt Melges 24.  

1.4 Klassen Melges 24 seiler under sine ISAF klasseregler.  

1.5 Hvis det er konflikt mellom språkene vil den engelske teksten          
ha fortrinn. 

2 REKLAME 

2.1 Deltagerreklame vil være begrenset i henhold til ISAF        
Regulation 20. 

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den            
organiserende myndighet. 

 



 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter i klassene NOR Rating,          
Yngling, Melges 24 og J/80. 

3.2 Båter med rett til å delta må påmeldes via:         
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=249475&hash
=EC28AF631720BCEE04C43A3F06A2BEF3  

      3.3 Påmeldingsfristen er fredag 7. september kl. 24:00. 

3.4 Melges 24 og J/80 vil seile i NOR Rating klasse hvis antall            
påmeldte båter i deres respektive klasser er færre enn tre. 

3.5 Klasseinndelingen i NOR Rating vil bli kunngjort når        
registreringen åpner. 

4 GEBYR 

Deltageravgift i alle klasser er 500 kr for og skal betales ved 
påmelding. 

5 TIDSPROGRAM 

5.1 Registrering ved Maritimt Kompanis lokale på Grilstad:  

Lørdag 8. september fra kl 09:00 til 09:45 

5.2 Skippermøte ved Maritimt Kompanis lokale på Grilstad: 

Lørdag 8. september  kl 09:45 

5.3 Tidsplan:  

8. september 2018: Første varselsignal distanseseilas tidligst kl 11:00 

8. september 2018: Aftersail på Land og Strand fra kl. 18:00 

9. september 2018: Første varselsignal tidligst kl 11:00 

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=249475&hash=EC28AF631720BCEE04C43A3F06A2BEF3
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=249475&hash=EC28AF631720BCEE04C43A3F06A2BEF3


9. september 2018: Siste mulige varselsignal 15:00 

9. september 2018: Resultatservice så fort som mulig 

6 MÅLING 

Hver båt må inneha gyldig målebrev og kunne fremvise dette.  

7 SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene vil bli tilgjengelig på     
http://www.trondhjems-seilforening.no/kretsmesterskap/ 

8 BANEOMRÅDE 

8.1 Distanseseilas vil bli arrangert på faste og utlagte merker.         
Maksimal målgangstid vil være kl. 17 

8.2 Baneseilaser vil bli arrangert i området utenfor Grilstad. 

9 LØPENE 

9.1 Regattakomiteen planlegger inntil 9 seilaser i løpet av        
mesterskapet. 

9.2 For at det skal oppnås en gyldig serie må minst 4 seilaser være             
gjennomført. 

10 STRAFFESYSTEM 

For alle klassene er regel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet            
med entørnstraff. 

11POENGBEREGNING 

11.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet med unntak         
som beskrevet i punkt 11.2 og 11.3. 

11.2 Distanseseilas kan ikke strykes 

http://www.trondhjems-seilforening.no/?p=14018&preview=true


11.3 Distanseseilas vil gi doble poeng 

 

12 RESTRIKSJONER PÅ Å TA BÅTER PÅ LAND 

Båter skal ikke tas på land i løpet av mesterskapet annet enn med, og i               
samsvar med betingelsene i, skriftlig forhåndstillatelse fra       
regattakomiteen. 

13 DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER 

Undervanns pusteutstyr og plastbassenger eller lignende skal ikke        
benyttes rundt kjølbåter mellom klarsignalet for første seilas og slutten          
av mesterskapet. 

14 RADIOKOMMUNIKASJON 

Med unntak av i en nødsituasjon skal en båt verken sende           
radiomeldinger mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke         
er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også         
mobiltelefoner og nettløsninger. 

15 PREMIER 

1.-3. plass vil bli premiert i hver klasse. Premier vil bli utdelt på             
premiefesten etter sesongslutt.  

16 ANSVARSFRASKRIVELSE 

Deltagere i mesterskapet 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. 

17 FORSIKRING 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 



 

18UTSETT OG KRANING 

TSFs kran kan benyttes vederlagsfritt til utsett av Melges 24. All bruk av             
kranen skjer på eget ansvar. 

22YTTERLIGERE INFORMASJON 

Regattakontor, sekretariat og offisiell oppslagstavle vil være på Maritimt         
Kompanis lokale på Grilstad 


