
Seilingsbestemmelser for

Bedriftsseilasen 2023
Regler
Regatten vil være underlagt reglene slik de er de�nert i Kappseillingsreglene
for 2021-2024

Spinnaker/Gennaker
Bruk av spinnaker eller gennaker bestemmes senest lørdag 3. Juni kl. 09,00

Brie�ng/Informasjonsmøte
Holdes på Andersenslippen lørdag 3. Juni kl. 10,30. Starten foregår fra kl. 12,00
Egen brie�ng på brygga for TURGLEDE - klassen kl. 10,00

Baneområde
Det seiles i området mellom Bauøy og Struten, Banen kunngjøres på brie�ngen.

Start og Målgang
Start ved Garnholmen, Mållinjen legges ved Kari. Beskrivelse gis ved brie�ngen.

Startprosedyre
Det startes etter regel 26. Dette gjelder først start. Øvrige starter med lydsignal
etter startlisten som deles ut ved brie�ngen,  Referansetid oppgis ved brie�ng.
Det seiles etter gundermetoden, først båt i mål vinner.
Egen prosedyre for TURGLEDE-klassen.

Klasser
Det seiler tre klasser inndelt etter båtens NOR rating. Båter uten gyldig målebrev
vil få rating av regattakomiteen. Det vil bli 1/3 premiering i hver klasse.
Vandrepokal tildeles best båt overall.
TURGLEDE-klassen rating tildeles av regattakomiteen. Premie til alle i 
TURGLEDE-klassen. Her benyttes tracking via en App, Valgfri start mellom 
kl.11,00 og 11,45. 

Tilbakekalling
Individuell tilbakekalling vil skje med �agg X. I tilleg vil regattakomiteen varsle
tjuvstart på VHF kanal 72. Dette er en tilleggsservice og vil ikke kunne protestes
om man ikke hørt varslingen. Gjelder ikke TURGLEDE-klassen.

Avkorting
Løpet kan avkortes, Det kan skje ved hvert rundingsmerke. Mållinjen vil da være
mellom kommiebåt som viser signal �agg S og rundingsmerket. Det vil også bli
gitt gjentatte lydsignal. Ved avkorting vil resultatlisten blir omregnet etter seilt
distanse.

Brutt løp og maksimaltid
En båt som bryter regattaen skal omgående gi regattakomiteen beskjed om
dette til mob. 48 266 195. Båter som ikke er i mål kl 17,00 vil bli notert DNF.

Søppel
Båter skal ikke kaste søppel i vannet, Søppel skal bringes på land og kastes.

Sikkerhet
Hver båt skal minimum ha følgende sikkerhetsutstyr om bord.
Sjøkart over aktuelt farvann, kompass, 2 bøtter, anker eller dregg med 
tilstrekkelig kjetting og line, signalhorn, kniv, førsthjelpsutstyr, en redningsvest
eller �ytevest til hver om bord og kopi av seilingsbestemmelsene.
Båten må ha gyldig ansvarsforsikring. Gjelder også TURGLEDE-klassen.

Ansvarsfraskrivelse
Arrangøren påtar seg ikke noe ansvar for skade på båter, utstyr eller 
personskader. Deltakerne deltar fullt og helt på egen ansvar.

Vi har gleden av å invitere
deg og din bedrift til årets

Bedriftsseilasen

Etter regattaen bli det afterseil og premieutdeling
på Andersenslippen i Hankøsundet.
Dagen blir avsluttet med  festmiddag, drikke
og DJ.

Startkontingent er kr. 900,- per båt. Påmelding skjer på FS’
nettside www.fredrikstad-seilforening.no Bedriftsseilasen 2018
(seilmagasinet.no - sail race system -sailracesystem.no)
Påmelding fra 01. April til 25. Mai. Meld deg på innen 11. Mai
og vær med i trekningen av en gavepremie.

Program  3. Juni kl. 10,30 Skippermøte på Andersenslippen
                       3. Juni kl. 12,00 Første start ved Garnholmen
Aftersail etter målgang med premieutdeling en  time etter 
siste båt har gått i mål (senest kl. 18,00)
Seilfest med god mat og drikke kl. 19,00 - kuvertpris kr. 350,-
Underholding av DJ

Kontaktperson:- John Hatch, works@iworks.no, 48 266 195

  


