Regattaen Tromsø Singlehanded og Shorthanded 26. august 2021
Oppdatert 23.08.2022
SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA
Tromsø Seilforening
VHF kanal 72 (Under regatta)
Adresse: Postboks 1130, 9262 Tromsø
E-postadresse: post@tromsoseil.no
Hjemmeside: www.tromsoseil.no
Seilingsbestemmelser

1. Regler
Regattaen vil være underlagt ISAFs Internasjonale Kappseilingsregler 2021-2023 og
klassebestemmelsene for NORrating/Norlys. Det skal seiles shorthanded, og det skal være en kvinne
og en mann om bord.

2. Registrering og avgift
Registrering skjer på epost til espenbergoe@gmail.com eller tlf 99401606. Startavgift betales via
vipps til Tromsø seilforening #10810. Påmelding senest torsdag 26. september. Påmeldingsavgift
kroner 200,-.

3. Beskjeder og skippermøte
Skippermøte 27. august kl 17:45 på vhf kanal 72 på Lanesgrunnen.

4. Tidspunkt for kappseilasen.
Tidspunkt for kappseilasen er fredag 27. september klokken 1800.

5. Klasseinndeling og rating
Det benyttes trippeltallsystem, double handed Tid på tid distanse bane. Fullt mannskap med eller
uten spinnaker. Valg om brukt av spinnaker gjøres ved påmelding og kan endres med melding til
regatta komité fram til skippermøte.
Det seiles i tre klasser, shorthand, single hand og turklasse.
Singelhand 1 seiler
Shorthand 2 seilere
Båter i turklassen kan delta uten målebrev. Båter i turklassen fører norsk flagg på hekken. Turklasse
har ikke noe krav til antall seilere ombord.
Svak vind er mindre enn 4,5 m/s, middels vind er 4,5 - 7 m/s, og sterk vind er mer enn 7 m/s.
Vinden beregnes som gjennomsnitt av målt vind ved start, alle mellomtiden, posisjoner og mål.
Vinden måles av båt som annonserer start eller annen båt bestemt av regatta komiteen.
Måltall som brukes for å beregne riktig tid vil være det måltallet som for den aktuelle dagen
ligger tilgjengelig på www.norrating.org .

6. Baneområdet Lansgrunnen- Løkta

Middels nordlig bane
●
●
●
●
●

●
●

Start nordover mellom grønn stake ved Lanesgrunnen og trefot stålstake.
Babord runding betongstake på Lanesgrunnen.
Babord runding grønn stake ved Lanesgrunnen.
Babord runding gul-sort stake ved Lanesgrunnen.
Deretter 2 runder på banen:
o Babord runding betongstake på Lanesgrunnen.
o Babord runding grønn stake ved Lanesgrunnen.
o Babord runding gul-sort stake ved Lanesgrunnen.
Mellomtid tas ved runding grønn stake overrett grønn stake - trefotstake ved alle rundinger.
Fri seiling nord Tromsøsundet.
Målgang mellom bølgebryter på Løkta og Rica-hotellet.

Middels sørlig bane
●
●
●

●
●

Start sørover mellom grønn stake ved Lanesgrunnen og trefot stålstake.
Babord runding gul-sort stake ved Lanesgrunnen.
Deretter 3 runder på banen:
o Babord runding betongstake på Lanesgrunnen.
o Babord runding grønn stake ved Lanesgrunnen
o Babord runding gul-sort stake ved Lanesgrunnen
Mellomtid tas ved runding grønn stake overett grønn stake - trefotstake ved alle rundinger.
Fri seiling nord Tromsøsundet.
Målgang mellom bølgebryter på Løkta og Rica-hotellet.

7. Startprosedyre
Start Kl18:00 mellom grønn stake ved Lanesgrunnen og trefot stål stake etter GPS tid. Da det ikke vil
være startbåt.

8. Tidtaking
Alle båter må ta tiden selv. Det skal tas tid på sistepassering av grønnstake og ved målgang. Tiden
registreres på
https://forms.gle/bAvWoFz1oL5axSxc7
så snart som mulig etter målgang. Samt registreres på web:
Båter skal tracke seilasen med RaceQS.

9. Avkortning og målgang
Ved svært lite vind kan banen avkortes eller justeres. Melding gis før start på VHF-Kanal 72. Det tas
forøvrig alltid mellomtid i tilfelle vinden dør ut. Se pkt. 8 om tidtaking. Båter som velger å bryte må
melde fra umiddelbart til regattakomiteen på VHF kanal 72. Mållinjen vil være siste passering av
grønnstake eller mållinje, der hvor 2/3 av båtene har passert ved maxtid.

10. Maksimaltid
Maksimaltiden vil være kl. 21:00

11. Resultat beregning.
Båter som deltar i regattaen må ha gyldig målebrev fra Nor Rating for 2021. Det benyttes trippel-tall
system «Tid på tid distansebane», «Shorthanded mannskap» med eller «Uten spinnaker». Dette
regnes ut fra vindkategoriene svak vind (< 4,5 m/s), middels vind (4,5 - 7 m/s) og sterk vind (> 7 m/s).
Vinden måles av båt bestemt av regatta komiteen.

12. Protestkomité
Protestkomite vil opprettes ved behov.

Lykke til!

