Seilingsbestemmelser Tromsø regattaen 2019
1. Regler
Regattaen vil være underlagt ISAFs Internasjonale Kappseilingsregler 2017 – 2020 og
klassebestemmelsene for NORrating.

2. Registrering
Registrering på https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3304
senest torsdag 19 september.

3. Startavgift
Startavgift kroner 250.- som kreves inn ved registrering.

4. Beskjeder og skippermøte
Beskjeder til deltagerne gis på skippermøtet og på VHF kanal 72 under regatta.
Skippermøte på løkta før start klokken 09:00
Alle båter skal benytte seg av Raceqs.

5. Bane 1 og 2.
Det legges opp til å gjennomføre en lang og en kort bane.
Ved dårlige vindforholdene vil start bli trukket fremmover i banen.
Endelig banevalg på skippermøter
Start seilas 1 – Lang bane kl 09:30.
Start mellom bølgebryter på Løkta og Rica-hotellet.
Babord runding Ringvassholmen, posisjon 69° 48.148N, 19° 15.959 Ø
Passering mellom Tønsnesskjeret varde og grønnstake
Målgang Arcos ( havarivernsenteret) og utlagt hvit bøye, 1m i diameter.
..
Seilas 2 – kort bane kl 16:00 skippermøte 15:30
Start Arcos (Havarivernsenteret) og utlagt hvit bøye, 1m i diameter.
Rød stake ved Felleskjøpet (Tverrforbindelsen), Posisjon 69° 40.452N, 19° 58.939 Ø, Babord runding.
Målgang Arcos (Havarivernsenteret) og utlagt hvit bøye, 1m i diameter.
Banen kan bli endret på skippermøtet.

6. Tidspunkt for kappseilasene.

Start seilas 1 kl 09:30
Start seilas 2 kl 16:00

7. Klasse inndeling

Det seiles i 1 klasse.

8. Tidtaking.

Alle båter må ta tiden selv.
Tid tas på følgende punkter seilas 1:
Når baug på båt passerer en tenkt linje mellom Ringvassholmen og brygge på land. ( nord av holmen)
Når baug på båt passerer en rett linje mellom Tønsnesskjeret varde og grønnstake retning sør.
Målgang Arcos (Havarivernsenteret).

Tid tas på følgende punkter seilas 2:
Tid tas på følgende punkter:
Rød stake ved Felleskjøpet (Tverrforbindelsen). Når båten (baugen) krysser en linje rett vest av
merket.
Målgang Arcos (Havarivernsenteret).

9. Maksimaltider og avkortning.

Seilas 1:
Dersom ingen båt har gått i mål ved Arcos klokken 14:30 blir mål hvor første båt har passert innen
14:30. Maksimaltid er klokken 15:30.
Seilas 2:
Dersom ingen båt har gått i mål ved Arcos klokken 17:30 blir mål hvor første båt har passert innen
17:30. Maksimaltid er klokken 18:00

10. Poeng beregning og premiering

Det seiles på tid, med korrigering for NOR Rating målebrev.
Seilas 1 og 2 summeres og gir sammenlagt resultat.

11.

PROTESTKOMITÉ

Protestskjema leveres innen 1 time etter målgang.
Lastes ned her: https://seiling.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/protestskjema_nonb.pdf
Protestkomite vil opprettes ved behov.

12. Tracking
http://raceqs.com/regattas/72461

12. Kartutsnitt
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