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INVITASJON 
Fredrikstad Seilforening 

 
 

ØSTFOLD CUP #3  
for OPTIMIST og RS FEVA 

KILLING 
 

Trening lørdag 24. august 2019  
Regatta søndag 25. august 2019 

 
 
 

TRENING LØRDAG 
 

For Optimist klasse A, B, C og Feva blir det trening lørdag 24. august. Det blir 2 økter på vannet, før 
og etter lunch.  

- Kl. 09:00 – 10:00 Registrering 
- Kl. 10:00   Brief / klare til å gå på vannet 
- Ca. Kl. 12:30   Lunch, på land 
- Kl. 16:00   Trening avsluttes 

 

Treningsavgift betales på VIPPS ved registrering: 
Optimist kr 200,- inkl. lunch til seiler. 
Feva kr 300,- inkl. lunch til seilere.  

 

For de som er igjen utover kvelden inviteres til felles 
grilling og mat på klubbhuset. Det er gjesteplasser i 
bryggen for de som ønsker å komme med båt! 
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KUNNGJØRING REGATTA SØNDAG 
1 REGLER 

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

1.2 Klassebestemmelsene for hver enkelt av de deltagende klasser vil gjelde. 

1.3 Østfold Cup regler vil gjelde. 

1.4 Dersom det er konflikt mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, så gjelder 
seilingsbestemmelsene. 

2 REKLAME 

2.1 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 Optimist A, B og C, RS Feva og Killing.  

3.2 Båter som har rett til å delta kan melde seg på Manage2Sail. 

4 STARTKONTINGENT 

4.1 Startkontingent inkluderer mat når man kommer inn etter siste seilas.  

4.2 Startkontingent betales med VIPPS ved registrering.  

4.3 Optimist kr 200,- 

4.4 RS Feva kr 300,- 

4.5 Killing kr 300,- 

5 TIDSPROGRAM SØNDAG 25. AUGUST 2019. 

5.1 Kl. 09:00 til kl. 10:00  Registrering 

5.2 Kl. 10:00  Skippermøte 

5.3 Kl. 11:00  Første varselsignal. 

5.4 Kl. 16:00  Premieutdeling (eller så raskt som mulig). 

5.5 Ingen varselsignal vil bli gitt etter kl. 15:30 

5.6 Det planlegges inntil 5 seilaser for alle klasser.  
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6 TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL 

6.1 Sikkerhetskontroll kan foretas ved at det tas stikkprøver av utvalgte båter. Kontrollen 
utføres i henhold til kontrollskjema for den enkelt klasse. 

7 SEILINGSBESTEMMELSER 

7.1 Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig senest ved registrering søndag 24. august 
2019. 

8 STEVNETS BELLIGGENHET 

8.1 Andersen Slippen, Fredrikstad Seilforening. Banen legges i området utenfor 
seilforeningen eller lengre ut syd for Hankø.  

9 LØPENE 

9.1 Alle klasser seiler pølsebane. Nærmere beskrivelse blir gitt i seilingsbestemmelsene.  

10 POENGBEREGNING 

10.1 Poengberegning i henhold til Appendiks A i kappseilingsreglene.  

10.2 Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 
poengsum. 

10.3 Når 4 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serie være dens totale 
poengsum minus dens dårligste poeng. 

11 PREMIER 

11.1 Alle seilere født i 2008 og senere får deltakerpremie.  

11.2 Optimist klasse B og C blir det premie til alle.  

11.3 1/3 premiering i de øvrige klasser.  

12 ANSVARSFRASKRIVELSE 

12.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å 
kappseile.  

12.2 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. 
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