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Seilingsbestemmelser for Terneseilasen, Soling og H båt. 
  

Dato:  09.mai 2022  

Organiserende myndighet  Tvedestrand Seilforening  

Adresse:  Arne Skjørestad, Epleviktangen 67, 4904 Tvedestrand 

Telefon:    97570698  

E-post:  arskjoe@outlook.com    

  

   

   

1   ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE   

1.1  Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli annonser på TSF sin Facebook side 

senest kl. 0900 regatta dag. Eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil 

annonsert på TSF Facebook innen kl. 2000 dagen før regatta.  

2 BESKJEDER TIL DELTAGERNE   

2.1        Beskjed til deltagerne publiseres på TSF sin offisielle elektroniske oppslagstavle  

www.facebook.com/tvedeseil. Beskjeder kan også bli sendt på SMS, (mobil nr må oppgis ved 

påmelding). 

2.2    DP) Untatt i en nødsituasjon skal en båt verken sende lyd eller datatmeldinger eller motta lyd 

eller datameldinger som ikke er tilgjengelig for alle båter. 

3 SIGNALER PÅ LAND    

3.1        Signaler kan bli gitt fra flaggstang på brygga og fra regatta komiteens startbåt.  

4 TIDSPROGRAM   

4.1        Registering av deltagelse vil foregå fram til skippermøte kl 1000 på lørdag eller kl 0945 på       

søndag.              

4.2        Dato for Terneseilasen: søndag 15. mai.  

   

4.3       Åpning og skippermøte kl. 10:00 ved rådhuset Tvedestrand havn.   

4.4       Antall seilaser: Det seiles inntil 5 seilaser.   

Planlagt tid for varselsignal første seilas: søndag 15. mai kl. 11:00   

4.5   På regattadag for seiling vil ikke noe varselsignal bli gitt etter kl.14:00.   

4.6   Avslutning av regatta ved rådhuset kl. 14:00  

http://www.facebook.com/tvedeseil
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5 KLASSEFLAGG   

5.1   Soling: klasseflagg    D     

H-båt: klasseflagg      E   

  

6 BANEOMRÅDET   

6.1   Vedlegg 1 viser baneområdet som vil bli benyttet.   

7 LØPENE   

7.1       Det seiles på en tradisjonell Lo/Le pølsebane.   

7.2   Diagrammet i vedlegg 2 viser løpet, rekkefølgen merkene skal passeres og på hvilken side 

man skal passere hvert merke.   

7.3 Om regatta komitee på startbåt IKKE har noen tall standard oppe seiles det 2 runder.               

Start – 1 – SB – 1-- Mål 

Om regatta komitee på startbåt viser tall standard 1 (en) seiles det 1 runde.                              

Start – 1 - Mål 

 Om regatta komitee på startbåt viser tall standard 3 (tre) seiles det 3 runder.                              

Start – 1 - SB – 1 – SB – 1 – Mål 

 

8  MERKER   

8.1   Merkene er som følger:   

   

Toppmerket (merke 1):  Rød sylindrisk bøye eller rundbøye( 1)  

Babord startmerke (SB): Bøye med flagg (SB)  

 

   

9 STARTEN   

9.1   Seilasene starter ved å bruke REGEL 26   

9.2   Startlinjen er mellom orange flagg på startbåten ved styrbord ende og startmerke SB ved 

babord ende. 

9.3   En båt som ikke starter innen 5 minutter etter dens startsignal vil blir scoret DNS uten en 

høring. Dette endrer REGEL A5.1 og A5.2.    

10 SCORING   

10.1   Når 4 seilaser er fullført, vil en båts poeng være dens totale poengsum.    

10.2      Når flere enn 4 løp er fullført, vil båtens poeng være dens totale poengsum minus dens   

dårligste poeng 

11 ENDRING NESTE LEGG AV LØPET   

11.1   For å endre neste legg av løpet, vil regattakomiteen legge ut et nytt merke (eller flytte 

mållinjen) og fjerne merket så fort som mulig. Når et nytt merke erstattes ved senere endring, 

blir det erstattet med opprinnelig merke.   
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11.2   Ved flytting av toppmerket vil det ikke bli lagt ut offsetmerke.   

12 MÅL   

      Mållinjen er mellom mellom orange flagg  på startbåten og startmerke SB. 

12.1 

13 STRAFFESYSTEM   

13.1 Regel 44.1 er endret slik at to-tørnstraff er erstattet med en-tørnstraff.   

14  MAKSIMALTIDER   

14.1   Det er ingen maksimaltid for den første båten i alle klasser til å passere toppmerke.   

14.2   Maksimaltiden for første båt til å seile løpet og fullføre for alle klasser er 45 min.   

14.3   Maksimaltiden for andre båter til å fullføre etter at første båt har seilt løpet og fullført er 20 

minutter. Båter som ikke fullfører innen maksimaltiden noteres som DNF (Fullførte ikke) uten 

en høring. Dette endrer reglene 35, A4 og A5.   

15  PROTESTER  

15.1 Båter som har til hensikt å protestere på en hendelse mens den kappseilte skal gi beskjed til 

regatta komitee i startbåten snarest mulig etter målgang. 

15.2  Skjema for anmodning om høring er tilgjengelig hos regatta komiteen. 

15.3 Beskjeder vil bli slått opp fortløpende på TSF sin FB side og høring vil forgå på nærmere angitt 

sted. 

16 UTSTYRS- OG MÅLEKONTROLLER   

16.1   En båt eller utstyr kan på ethvert tidspunkt bli undersøkt for å kontrollere at de er i samsvar 

med klassereglene, kunngjøringen eller seilingsbestemmelsene.    

16.2   (DP) En båt skal straks seile til et angitt område for kontroll ved instruks fra en 

regattafunksjonær.    

17 FJERNING AV SØPPEL    

17.1      Søppelkontainere finnes i Tvedestrand havn som skal benyttes.    

18 ANSVARSFRASKRIVELSE   

18.1   Regel 3: «Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å kappseile er 

dens alene.»   

19 FORSIKRING  

19.1      Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.   

20 PREMIER   

20.1      Dette er en gratis seilas til heder for Jan Herman Linge uten premiering.  
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21 YTTERLIGER INFORMASJON   

  

Regattasjef:  Arne Skjørestad  

  

975 70 698  arskjoe@outlook.com   

Banesjef Trond Strandenes 416 33 753 Trond@seilforeningen.no  

Starter:  Trond Strandenes  416 33 753   Trond@seilforeningen.no 

Banelegger:  Trond Strandenes  416 33 753   Trond@seilforeningen.no 

Leder TSF:  Arne Thorvald 

Aanonsen  

913 46 200  arne.thorvald.aanonsen@tvedestrand.kommune.no   

     

 

  

Vedlegg 1: Baneområde.  

Link til elektronisk sjøkart:  

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1011&zoom=13&lat=6513295.44&lon=148432.16 

Norgeskart  
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