
Tromsøregattaen  
26. september 2020 
Seilingsbestemmelser 

1. Regler 
Regattaen vil være underlagt ISAFs Internasjonale Kappseilingsregler 2017 – 2020 og 

klassebestemmelsene for NOR rating. Det seiles kun shorthanded med eller uten spinnaker. 

 

2. Registrering og avgift 
Registrering skjer på www.sailracesystem.no, der også startavgift betales.  

Påmeldingsfrist er torsdag 24. september. Påmeldingsavgift kroner 300,-. 

 

3. Beskjeder og skippermøte 
Beskjeder til deltagerne gis på skippermøtet og på VHF kanal 72 under regatta. 

Skippermøte 26. september klokken 09:00 på Løkta. 

 

4. Baner. 
Det seiles 2 seilaser. En lang og en kort. 

• Lange bane: 

 1. Start mellom bølgebryter på Løkta og Scandic-hotellet. 

2. Babord runding lykt ved Tisnes 

3. Babord runding stake øst av Kraksletta 

4. Passering mellom grønn stake og 3-fot på Lanesgrunnen 

5. Mål mellom bølgebryter på Løkta og Scandic-hotellet 

 

• Korte bane:  

1. Start mellom bølgebryter på Løkta og Scandic-hotellet.  

2. Babord runding rød bøye ved Juldagan 

3. Babord runding grønn bøye ved Reinen 

4. Babord runding grønn bøye ved Hungeren 

5. Babord runding rød bøye ved Juldagan 

6. Babord runding grønn bøye ved Reinen  

7. Mål mellom bølgebryter på Løkta og Scandic-hotellet 

 



5. Tidspunkt for kappseilasen 
Start klasse 1 i lang seilas er kl 09:30. Start klasse 2 vil være 15 minutter etter klasse 1 i begge 

seilaser. Første seilas vil bli utsatt hvis det blir start på alternative baner. 

Andre seilas startes så snart det er mulig etter første seilas, Men senest kl 15:00. Avtales på 

skippermøtet på morgenen. 

 

6. Klasse inndeling 
Klasseinndeling annonserer på skippermøtet. 

Ved få båter seiles det i kun én klasse. 

 

7. Tidtaking. 
Alle båter må ta tiden selv. Det skal tas tid ved passering av følgende punkter: 

• Runding av stake øst av kraksletta, med staken rett nord av båten.  

• Passering mellom grønn stake og 3-fot Lanesgrunnen. 

• Passering av mållinje. 

Tiden sendes som SMS til tlf.nr. 5800 003 44 674 så snart som mulig etter målgang. 

Format melding: Båt, tid. F.eks «Lille my, 17:18:19». 

Båter skal tracke seilasen med RaceQ. 

 

8. Maksimaltider/avkortninger 
Maksimaltid er kl 15:00 for første seilas og 2 timer etter første start for andre seilas. 

Seiler båter frem til maxtiden 15:00 i 1. seilas, vil ikke 2. seilas bli gjennomført. 

Der 2/3 av båtene har passert ved maxtid i 1. seilas, vil være mållinjen i 1. seilas. 

 

9. Motorbruk 
Motorkraft kan brukes for å unngå skader. I så fall brukes motor slik at man ikke ender lengre fram 

på banen. Slik bruk må meldes umiddelbart på vhf, og etter målgang. Annen bruk av motor er ikke 

tillatt. 

 

10. Poengberegning, ratingklasser og premiering 
Det brukes lavpoengsystem for hver seillas i hht kappseilingsreglene. 

Sammenlagt poengsum for begge seilaser gir resultatlisten for Tromsømesterskapet i gjeldende 

klasse. Ved flere klasser er det den båt som har lavest poengsum sammenlagt som blir 

Tromsømester. Ved poenglikhet mellom båter, vil korrigert tid 1. seilas avgjøre mellom aktuelle 

båter, så eventuelt tid 2. seilas. 

 

11. PROTESTKOMITÉ 
Protestkomite vil opprettes ved behov. 


