Tromsø regatta 2017
Seilingsbestemmelser
1. Regler
Regattaen vil være underlagt ISAFs Internasjonale Kappseilingsregler 2017 – 2020 og
klassebestemmelsene for NORrating/Norlys.
2. Registrering
Registrering på www.sailracesystem.no senest fredag 29. september. Registrering senest
mandag 25. september er gratis.
3. Startavgift
Ved registrering senest 25. september påløper ikke startavgift. Registrering siste uka før start
medfører startavgift på kroner 100.- som kreves inn ved registrering.
4. Beskjeder og skippermøte
Beskjeder til deltagerne gis på skippermøtet og på VHF kanal 6 under regatta.
Skippermøte på løkta før start klokken 08:15.
5. Bane.
Avhengig av vindforholdene vil en av de to beskrevne baner benyttes. Endelig banevalg på
skippermøte.
Bane for vind 6 knop og mer:
Start mellom bølgebryter på Løkta og Rica-hotellet.
Babord runding Grønn stake Balsfjorden (69°31'21.1"N 18°53'28.0"E)
Styrbord runding lykt Lanesgrunn betongstake.
Babord runding lykt lykt Tisnes.
Mål indre havn mellom forlenging av bølgebryter og hjørne av Rica kai.
Avkortning: Dersom ingen båter har rundet Lanesgrunn før kl. 13:00 Seiles rett til mål etter
runding av Lanegrunn betongstake..
Bane for vind under 6 knop:
Start mellom bølgebryter på Løkta og Rica-hotellet.
Babord runding lykt Tisnes.
Styrbord runding lykt Lanesgrunn betongstake.
Babord runding lykt lykt Tisnes.
Mål indre havn mellom forlenging av bølgebryter og hjørne av Rica kai.
Avkortning: Dersom ingen båter har rundet Lanesgrunn før kl. 12:00 Seiles rett til mål etter
runding av Lanegrunn betongstake..

6. Tidspunkt for kappseilasen.
Båter med lys tom 0.93 Start klokken 8:45
Båter med lys over 0.93 Starter klokken 9:15
7. Klasse inndeling
Det blir bare en klasse.
8. Tidtaking.
Alle båter må ta tiden selv. Tid tas på følgende punkter:
Runding Lanesgrunn betongstake. Når båt er rett vest av staken.

Målgang ved løkta.
9. Maksimaltider og avkorting
Dersom ingen båt har gått i mål ved Løkta klokken 15:30 blir passering Lanesgrunn å regne
som mål. Maksimaltid er klokken 17:00.

10. Poeng beregning og premiering
Det seiles på tid, med korrigering for NOR Rating målebrev for full registrert seilføring.

11. PROTESTKOMITÉ
Protestkomite vil opprettes ved behov.

