
 

        
 
 

KUNNGJØRING 
 

SOMMERREGATTA 
Hjellestad, 22. - 23. august 2015 

 
 

KM – Joller 
  

Lerøy Rundt – Oselvar 
 

 

  



 

1. REGLER 

Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, aktuelle 

klassevedtekter og seilingsbestemmelsene. Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C.  

2. KLASSER OG PÅMELDING 

Kretsmesterskapet er åpent for Brett, Europa, Laser, Optimist, RS Feva, Snipe og Zoom8 

Øvrig klasseinndeling i hht kretsens bestemmelser for KM. 

 

I de ordinære KM-klassene må det delta minst 5 båter i en klasse for at klassen skal få gyldig 

kretsmesterskap. 

 

Lerøy Rundt er åpen for Oselvar 

 

Påmelding gjøres via www.hjs.no innen TORSDAG 20. AUGUST 2015 kl. 18:00.  

3. STARTKONTINGENT 

STARTKONTINGENT  1 manns jolle Kr.  150,- 

 2 manns jolle Kr.  250,- 

 Oselvar Kr. 300,- 

 

Betaling skjer ved påmelding og påmelding er først gyldig når startkontingent er betalt.  

4. TIDSPRGRAM FOR SEILASENE 

Registrering skjer før seilasene på regattakontoret i Hjellestad Seilforening. 

Åpning og rormannsmøte klokken 10:30 foran Hjellestadnaustet. 

 

Programmet for kappseilasene er som følger:  

Lørdag 22. august : Første varselsignal vil bli gitt kl. 12:00 

Søndag 23. august : Første varselsignal vil bli gitt kl. 11:00 

 

For å påkalle båtenes oppmerksomhet om at en seilas snart skal begynne etter en lengre pause, vil 

det bli bitt gjentatte lydsignaler ca ett minutt før klassens varselsignal. Det seiles inntil 6 seilaser for 

alle klasser, men ikke flere enn 3 pr. dag.  

Det vil ikke bli gitt varselsignal etter klokken 16:00 på regattaens siste dag. 

5. SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig på hjs.no fra fredag 14. august kl. 18.00 og vil bli utdelt 

ved registrering. 

 

Dersom det er uoverensstemmelser mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, gjelder 

seilingsbestemmelsene. 

  

http://www.hjs.no/


 

6. STEVNETS BELIGGENHET 

For KM blir det inntil 4 seilaser hver dag på baneområdet på Raunefjorden. 

Optimist C vil ha baneområde på Mynteviken. 

 

For Lerøy Rundt blir det èn seilas lørdag rundt Lerøy. 

7. STRAFFESYSTEM 

Appendix P gjelder med følgende endring; Regel P2.3 gjelder ikke, og Appendiks P2.2 er endret slik 

at den gjelder for alle straffer etter den første. 

8. POENGBEREGNING 

Når 3 eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng være dens totale poengsum. 
Når 4 til 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng være den totale poengsum minus dens dårligste 
poeng. 

9. PREMIERING 

Det utdeles KM-medaljer i gull, sølv og bronse til mannskapene ombord i de tre beste båtene i hver 

gyldig KM-klasse (5 båter eller mer). I tillegg blir det mannskapspremiering til 1/3 av antall 

deltagende båter i hver klasse. Det vil kun bli premiert i klasser med 2 eller flere startende båter. 

10. 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. 

11. REGATTAKONTOR  

Regattakontoret, på Hjellestadnaustet, er åpent til følgende tider: 
 
Lørdag 27. august kl. 09.00 – 11.00 
Søndag 28. august kl. 10.00 – 11.00 

 

Etter seilasene er regattakontoret åpent til en time etter protestfristens utløp. 

12. YTTERLIGERE INFORMASJON 

Ytterligere informasjon finnes på stevnets hjemmeside. Eventuelle spørsmål i forbindelse med 

regattaen kan rettes til regatta@hjs.no. 

  



 

 

 

 

 

Velkommen til Hjellestad og  

Sommerregatta 2015 
 

 

 

 

 


