Hordaland seilkrets og
Askøy Seilforening
som organiserende myndighet arrangerer:

Trimfinaler Hordaland seilkrets
KUNNGJØRING
1

REGLER

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i
Kappseilingsreglene.

1.2

Regelverket for handicap systemet Nor-Rating 2015 gjelder.

1.3

Regelverket for ”Trimfinaler for tur og havseilere i Hordaland seilkrets”
gjelder.

1.4

Hvis det er konflikt mellom kunngjøring og seilingsbestemmelser vil
Seilingsbestemmelsene ha presedens.

1.5
1.6

Ansvarshavende person ombord (skipper) skal være medlem av og
seile for seilforening tilsluttet HSK.
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REKLAME
Deltagere kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den
organiserende myndighet.

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1

Regattaen er åpen for tur og havseilere som har oppnådd 1, 2 eller 3
plass i sin klasse i trimseilasene : Hjeltefjordtrimmen,
Korsfjordtrimmen og Byfjordtrimmen.

Klassene: t.o.m. 0,920, f.o.m. 0,921 t.o.m. 0,984 og f.o.m. 0,985
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3.2

HSK kan også invitere båter som igjennom sesongen har gjort det
godt i regatta i de områder der det ikke finnes organiserte «trimmer».

3.3

En liste over kvalifiserte båter samt inviterte båter finnes under
overskriften «for deltagerne» på regattaens sin hjemmeside på
Seilmagasinet.no

3.4

For at regattaen skal være gyldig som TF-finale i en klasse må minst 3
båter være påmeldt. Organiserende myndighet kan slå sammen 2, men
ikke alle 3 klasser for å oppnå minimumsantallet
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AVGIFTER

4.1

Påmeldingsavgiften er 150 kr.

4.2

Etteranmeldingsavgift er 200kr.
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TIDSPROGRAM
Varselsignal for 1. start er Søndag 27/9 kl 10.55.

6

SEILINGSBESTEMMELSER OG STARTLISTER

6.1

Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige regattaens hjemmeside på
Seilmagasinet.no senest Torsdag 24/9-2015 kl 18.00.

6.2

Papirkopi er tilgjengelig på ASF regattakontor mellom 09.00-10.00
Søndag 27/9 2015.

6.3

Startlister vil være tilgjengelig på regattaens hjemmeside på
Seilmagasinet.no senest lørdag 26/9 kl 15.00
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STEVNETS BELIGGENHET
Det seiles på faste merker i Haugelandsosen/Hjeltefjorden med start
og målgang i området utenfor innseiling til ASF dersom forholdene
tillater det.
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8

PROTESTKOMITE
Protest komitéen blir ledet av Karl Petter Haugen

9

BÅTPLASSER
ASF stiller båtplasser/fortøynings muligheter tilgjengelig for
deltagende båter hele helgen arrangementet finner sted.

10

RADIOKOMMUNIKASJON
Unntatt i en nødsituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger
mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke er
tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også
mobiltelefoner.

11

PREMIER

11.1

ASF premierer for 1/3 premiering for deltakende båter i hver klasse.

11.2

Vinnerbåten i hver klasse mottar mannskapspremier fra HSK.

11.3

HSK setter opp vandrepokal til beste forening i trimfinalen. Beste
forening beregnes ut fra en poengsammenstilling av de best plasserte
båter i alle klasser.

12

ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4,
Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke
akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall
inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.
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FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
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14

YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt Regattasjef Ole-Jørgen
Michelsen, ASF, på mobil 97186890.
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