Farge: PMS 200 / C:0 - M:100- Y: 65- B:15

Returadresse: Fredrikstad Seilforening, PB 137, 1621 Gressvik
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BEDRIFTSSEILASEN
Vi takker våre sponsorer:

FISKEMANNEN-SEILASEN
4. JUNI 2016 19.
FOR

GANG!

FATLAND

NORWAY

Opplev humørfylt konkurranse og sosialt samvær. Ta med
kollegaer, kunder og ansatte og still et seilerlag. Fiskemannenseilasen 2016 er en tur- og havseilerregatta på faste merker
med start fra Garnholmen utenfor Hankø. Distanse: 15-20 Nm.
Regattaen starter kl 12.00 og vil vare i ca. 3 timer.

Vi har gleden av
å invitere deg og
din bedrift til årets
Fiskemannen-seilas

Seilingsbestemmelser for
Fiskemannen-/Bedriftsseilasen 2016
1
2
3

Etter regattaen blir det premieutdeling på
Andersenslippen i Hankøsundet. Dagen blir
avsluttet med seilerfest med reke- og ostebuffet, drikke og danseband.

4
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Startkontingent

Startkontingenten er 900,- per båt. Påmelding skjer på FS’ nettside www.fredrikstad-seilforening.no Bedriftsseilasen 2016.
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Program

4. juni kl. 10.30 Skippermøte på Andersenslippen
4. juni kl. 12.00 første start ved Garnholmen
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Aftersail med gratis grillmat. Offisiell premieutdeling
er 1 time etter at siste båt har gått i mål (senest kl. 18.00).
Seilerfest med god mat og drikke kl. 19.00.
Kuvertpris kr. 300,-. Underholdning av Åges Danseband.
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Kontaktpersoner

• Magne Tønnesen, magne.tonnesen@unil.no, 906 47 570
• Gunnar Tørnqvist, gunnar.tornqvist@ramboll.no, 975 28 160
• Svein Olav Moe, svein.olav.moe@gmail.com, 928 92 434
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Påmelding

Påmeldingen åpner midnatt 20. april 2016. Siste frist for påmelding
29. mai 2016. Meld deg på innen 8. mai, og vær med i trekningen av en gavepremie til en verdi av kr. 5.000. Startkontigenten
må være innbetalt før påmeldingen blir registrert. Påmeldingsog deltakeravgift refunderes ikke. Fiskemannen-sydvest til de ti
første påmeldte båtene.

Havneplass

Fredrikstad Seilforening vil være behjelpelig med å skaffe fortøyningsplass på Andersenslippen under regattaen.
Havnekaptein Sven O. Jacobsen, 901 01 537.

NORWAY

Regler

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2013-2016.

Spinnaker/Gennaker

Bruk av spinnaker eller gennaker bestemmes senest lørdag 4. juni kl 09.30.

Briefing/Informasjonsmøte

Holdes på Andersenslippen lørdag 4. juni kl 10.30. Starten foregår fra kl 12.00.

Baneområde

Det seiles i området mellom Rauøy og Struten. Banen kunngjøres på briefingen.

Start og målgang

Start ved Garnholmen. Mållinjen legges ved Kari. Nærmere beskrivelse gis ved briefingen.

Startprosedyre

Det startes etter regel 26. Dette gjelder første start. Øvrige starter med lydsignal etter startlisten som deles ut ved
briefingen. Referansetid oppgis ved briefing.

Klasser

Det seiles tre klasser inndelt etter båtens rating. Seilasen vil arrangeres i henhold til “NORrating”. Vi oppfordrer alle
båteiere til å skaffe målebrev for båten. Båter uten gyldig målebrev vil få rating av arrangøren. Det seiles etter gundermetoden, første båt i mål vinner. Det vil bli 1/3 premiering i hver klasse. I tillegg vil det bli mannskapspremie til de tre
første i hver klasse. Vandrepokal tildeles best båt overall.

Tilbakekalling

Individuell tilbakekalling vil skje med klasseflagg X. I tillegg vil regattakomiteen varsle tjuvstart på VHF, kanal 72.
Dette er en tilleggsservice og vil ikke kunne protesteres på om man ikke har hørt varslingen.

Avkorting

Løpet kan avkortes. Det kan skje ved hvert rundingsmerke. Mållinjen vil da være mellom kommitébåt som viser signal.
- flagg S og rundingsmerket. Det vil også bli gitt gjentatte lydsignal. Ved avkorting vil resultatlisten blir omregnet etter
seilt distanse.
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Brutt løp og maksimaltid
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Sikkerhet

En båt som bryter regattaen skal omgående gi regattakomiteen beskjed om dette til mob. 416 69 200, båter som ikke
er i mål kl 17.00 vil bli notert ( DNF ) ikke fullført.
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Søppel
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Ansvarsfraskrivelse

Båter skal ikke kaste søppel I vannet. Søppel skal bringes på land og kastes i egne containere.

Hver båt skal minimum ha følgende sikkerhetsutstyr om bord:
Sjøkart over aktuelt farvann, kompass, to bøtter, anker eller dregg med tilstrekkelig kjetting og line, signalhorn, kniv,
førstehjelpsutstyr, en redningsvest eller flytevest til hver om bord og seilingsbestemmelsene for denne regatta.
Båter må ha gyldig ansvarsforsikring.

Arrangøren påtar seg ikke noe ansvar for skade på båter, utstyr eller personskader.
Deltakerne deltar fullt og helt på eget ansvar.

