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KUNNGJØRING KAPPSEILASER TUR&HAV
Mandal Seilforening (MSF) arrangerer ukentlige klubb og krets-seilaser for Tur og Hav-båter fra
mai til oktober. Seilasene foregår i henhold til Terminlisten til MSF. Seilasene starter normalt på
Bankefjorden og målgang er vanligvis på samme sted.
Nye seilere er hjertelig velkommen til å prøve gleden med kappseiling og den læring dette gir om
seiling. Det konkurreres etter NORLYS klasseregler for respittseiling, eventuelt kan nye og gamle
båter delta i separat turklasse.
Foreningen gjennomfører minst en gang årlig gjennomgang av Kappseilingsreglene, se
terminlisten, ta kontakt med regattakomiteen dersom det er behov for ytterligere gjennomganger
senere i sesongen.

1 REGLER
1.1 Kappseilasene er underlagt Reglene slik de er definert i ISAFs Kappseilingsregler med Norges
Seilforbunds og Skandinavisk Seilforbunds forskrifter.
1.2 I tillegg gjelder
NORLYS NOR Rating regler (www.norlys.org),
Sikkerhetskategori 5 (http://www.sailing.org/documents/offshorespecialregs/index.php)
Seilingsbestemmelsene
(www.mandal-seilforening.no)

2 DELTAKELSE
2.1 Regattaene er åpne for alle som er medlem av MSF eller annen seilforening tilsluttet Norges
Seilforbund.
MSF ønsker nye seilere hjertelig velkommen til å prøve kappseiling. Nybegynnere er velkomne til
å delta uten medlemskap de tre første fullførte seilasene, dog gjelder punkt 2.3.
2.2 Rormann, båteier og fast mannskap skal være medlem av MSF eller annen seilforening. For
medlemskap, se ”www.mandal-seilforening.no”.
2.3 Alle båter som deltar i Mandal Seilforening sine regattaer skal ha gyldig ansvarsforsikring.
2.4 Reklame er begrenset i henhold til Regel 79 og NSF reklameregler. Båter som skal føre
reklame skal fremlegge lisenspapirer utstedt av NSF for Regattasjefen før deltakelse.
2.3 MSF sin SMS-tjeneste sendes fra/til foreningens regattatelefon 994 48 174.

Påmelding til SMS-tjenesten og regattaer gjøres ved å sende SMS til regattatelefonen med
opplysning om båtnavn, seilnummer, båttype, klasse, eiers navn og telefonnummer, eventuelt
alternativ fast ansvarshavende person ombord.
3 KLASSEINNDELING.
3.1 Det seiles en LYS-klasse og en turklasse:
Lys-klassen er for seilbåter med gyldig NOR Rating-målebrev.
Tur-seilere: Regattakomiteen kan tilordne midlertidig NOR Rating-tall for båter uten gyldig NOR
Rating-målebrev. Dette gjøres etter første fullførte regatta.
Klasse-inndelingen kan endres ved stor deltakelse fra andre foreninger i krets-regattaene.
NOR Rating-målebrev utstedes av NORLYS etter oppmåling av båt og seil av godkjent måler, se
(www.norlys.org). Regattakomiteen sjekker NOR Rating-målebrevet på www.seiling.org.
3.3 Frist for påmelding med annen seilføring enn høyeste verdi oppgitt i NOR Rating-målebrevet,
er 24 timer før start. Meldingen om endret seilføring skal sendes på SMS til foreningens
regattatelefon 994 48 174.
3.4 Nye uerfarne seilere får første sesongen 0,03 fratrekk på NOR Rating-tallet, andre sesongen
0,02 og tredje sesongen 0,01.
Fratrekkene vil falle bort etter at aktuell båt får topp plasseringer.

4 GEBYR
Deltakelse koster 100 kr per regatta eller serie (vår, høst, klubbmesterskap).
Nye seilere innvilges tre ganger gratis fullførelse.

5 TIDSPUNKT
5.1 Starttid for seilasene er som angitt i gjeldende terminliste, gjeldende terminliste er til enhver
tid vist på MSF hjemmeside. Oppgitt tid er for første start.
Endringer i terminlisten kan varsles på SMS fra Regattatelefonen.

6 BANER, START og MÅL-LINJER
6.1 Start (S) og mål (M) er normalt på Bankefjorden med linjen gitt av gule horisontale
overrettmerker på land og Verksbrygga begrenset av ytre rød bøye (merke 1).
Alternativ start linje på Mannefjorden med utgangspunkt i Buskeboen kan forekomme ved behov
og meldes via SMS, se Seilingsbestemmelsene.
6.2 Starten foregår enten med fellesstart eller med Gunderstart, se terminlisten og
seilingsbestemmelsene.

6.3 Det seiles på faste rundingsmerker som er egnede staker eller bøyer i Mandals skjærgård.
På kartutsnitt, som fås kjøpt hos MSF, er merkene angitt med tall.
6.4 Baner sendes på SMS til deltagende båter. Deltagende båter skal være påmeldt foreningens
SMS tjeneste.

7 POENGBEREGNING
7.1 Poengberegning etter Reglene Appendiks A Lavpoengsystemet.
7.2 For VÅR- og HØSTREGATTAENE gjelder de 6 beste seilasene. Minst 3 seilaser må
gjennomføres for at vår- og høst-serien skal gjelde. For KLUBBMESTERSKAPET gjelder alle
seilaser og minst 2 seilaser må gjennomføres for at mesterskapet skal gjelde.
7.3 Alle terminfestede avmerkede enkeltseilaser i terminlisten, (alle unntatt trimming- og turseilasene), gjelder for rangering til Årets båt for klubbregattaene for MSF.
Hvis det seiles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 seilaser, strykes 4 seilaser og 16 seilaser teller,
19 seilaser, strykes 4 seilaser og 15 seilaser teller,
18 seilaser, strykes 4 seilaser og 14 seilaser teller,
17 seilaser, strykes 4 seilaser og 13 seilaser teller,
16 seilaser, strykes 4 seilaser og 12 seilaser teller,
15 seilaser, strykes 3 seilaser og 12 seilaser teller,
14 seilaser, strykes 3 seilaser og 11 seilaser teller,
13-11 seilaser teller de 10 best seilasene,
10 eller færre strykes en og de øvrige teller.
Dugnad på Huset kan ikke strykes.

7.4 Vandrepokal for Skjernøy Rundt tildeles båten med lavest tidspoeng uansett LYS-klasse.
7.5 For å gjelde som gjennomført seilas, må det være minst to båter som starter.
7.6 Alle seilaser vil bli utregnet med det NOR Rating-tallet som står i båtens gyldige NOR
Rating-målebrev.

8 ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltakere i seilasene deltar ene og alene på eget ansvar, se Regel 4 Avgjørelse om å kappseile.
MSF vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i
forbindelse med, før, under eller etter seilasene.

9 REGATTAKOMITE
Regatta-komite er:

Regattasjef:
Medlem:
Medlem

Øystein Spetland
Gøran Spetland
Vidar Tregde

