Sørlandscup 3.
Lillesand Seilforening, lørdag 23 og søndag 24.august 2008.
Seilingsbestemmelser
1. Regattabestemmelser
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene 2005-2008, klassereglene for de
enkelte klasser og Aust-Agder og Vest-Agder seilkrets retningslinjer for Sørlandscup samt
seilingsbestemmelser.
2. Registrering og påmelding
Påmelding skal skje ved regattakontoret i klubbhuset ved Verven på Kokkenes, i havnen i Lillesand, mellom
klokken 09:30 og 11:00 lørdag den 23. august. Alle som er påmeldt og har betalt startkontingent har rett til å
delta.
3. Meldinger
Meldinger til deltagere vil slått opp på tavlen på Lillesand Seilforenings klubbhus.
4. Endringer i Seilingsbestemmelsene
Evt. endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen, bortsett fra at eventuell
forandring av tidsprogrammet for planlagt start av kappseilasene, vil bli oppslått før kl. 20.00 dagen før de trer i
kraft. Det er seilerenes eget ansvar og holde seg underrettet med hva som står på tavlen.
5. Signaler på land
Signaler på land vil bli gitt fra flaggstang ved LSF sitt klubbhus.
Når AP settes på land, betyr det at kappseilasen er utsatt. Varselsignalet vil bli gitt tidligst
30 minutter etter at AP fires. (Båtene anmodes om ikke å forlate havn før AP er tatt ned).
6. Starten/Klasseflagg
Kappseilasene startes med 5 minutters prosedyre (signal 5-4-1 minutt før start og ved start).
Startlinjen er mellom rød bøye med stang og startbåten.
Klasseflagg for Optimist A og Zoom 8
C
Klasseflagg for Optimist B og C
D
Klasseflagg for Europajolle og Laser
E
Klasseflagg for 29er
F
Klasseflagg for Yngling og andre klasser
Y
Flere klasser kan starte i samme start.
Varselssignalet til hver etterfølgende kappseilas gis så snart som praktisk mulig, vanligvis samtidig med
forutgående startsignal.
En båt som starter senere enn 4 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet ikke).
Hvis noen del av en båts skrog, besetning eller utstyr er på løpsiden av startlinjen i løpet av de siste 2 minutter
før dens startsignal, vil regattakomitèen vise flagg V. Flagget vil bli vist, til alle båter har seilt fullstendig til
førstartsiden, men ikke etter startsignalet.
7. Baner
Baneområdet er Byfjorden/Tingsakerfjorden i Lillesand. Området vil bli nærmere angitt på Rormannsmøte.
8. Løpet
Løpsdiagram for de enkelte klasser, se vedlegg til Seilingsbestemmelsene.
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9. Merker
Merkene er runde med stang og LSF stander
10. Start- og mållinje
Startlinje mellom utlagte bøyer til babord for start/målbåt.
Mållinje er mellom utlagt bøye til styrbord for start/målbåt.
11. Maksimaltid
Maksimaltid for første båt i mål i 29er klassen er 30 minutter, for alle andre klasser; 45 minutter. Båter som ikke
er kommet i mål 15 minutter etter første båt i klassen dømmes DNF. Dette endrer Regel 35 og A4.
12. Straffesystem
Regel 44.2 er for 29er klassen forandret slik at to-tørn straff er erstattet med en-tørn straff.
13. Protester og søknader om godtgjørelse
For alle klasser gjelder fristen for protester og søknader om godtgjørelse, er 30 minutter etter at siste båt har
fullført dagens siste seilas. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2.
Beskjed om protester og søknader om godtgjørelsevil bli slått opp på oppslagstavlen så fort som mulig etter
protestfristens utløp for å underrette deltagerne om høringer hvor de er parter.
14. Tilskuerbåter, båter som ikke kappseiler
Tilskuerbåter og alle joller som ikke kappseiler, skal holde klar av regattabanen..
15. Poengberegning
For 29er:
Dersom 1,2 eller 3 seilaser er fullført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum.
Dersom 4,5 eller 6 seilaser er fullført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum , minus den dårligste
som er tillatt strøket.
Dersom 7 eller 8 regattaer er fullført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum, minus de to dårligste
som er tillatt strøket.
For alle andre klasser:
Dersom 1,2 eller 3 seilaser er fullført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum.
Dersom 4,5,eller 6 seilaser er fullført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum, minus den dårligste
som er tillatt strøket.
16. Premiering
Det er full premiering i aldersklasser under 13 år, andre klasser har 1/3 dels premiering.
17. 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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