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Milde Båtlag   

      

 

ENDRING I SEILINGSBESTEMMELSENE  

FOR  

JOLLE- OG OSELVARTRIMMEN 2018 

Gjeldende fra mandag 30. april 2018. 
 

 

I seilingsbestemmelsene for Jolle- og oselvartrimmen 2018 (versjon av 20. 
april 2018) er det gjort endringer i følgende paragrafer: 

  6. SNIPE OG RS FEVA  -  REGISTRERING HVER MANDAG 

24. POENGBEREGNING 

26. PREMIERING 

 

Nedenfor er paragrafenes nye ordlyd gjengitt i sin helhet. Aktuelle endringer 
er markert med gult. 
 
6. SNIPE OG RS FEVA  -  REGISTRERING HVER MANDAG  
6.1 Hver mandag kveld, før en Snipe eller en RS Feva går på vannet for å delta i Jolle-trimmen, skal 

båten registreres på eget registreringsskjema, som vil være utlagt på bordet utenfor 
regattakontoret i 2. etg. i Mildenøstet. Det er skippers ansvar at båten registreres. 
 
Følgende opplysninger skal registreres: 

Seil-nr., Navn skipper, Navn mannskap.  

En skipper/mannskap kan seile med forskjellige båter og seilnummer fra mandag til mandag i 
serien. 

 
6.2 Dersom en skipper ved fremmøte til en mandagsseiling på forhånd har meldt fra til Trond Aarø, og 

således allerede er registrert på listen med seilnr. og mannskapsnavn, trenger han ikke å skrive inn 
samme opplysninger på nytt. 
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24.  POENGBEREGNING 

24.1 Poengberegning for h.h.v. Vår- og Høstserie i Jolle- og Oselvar-trimmene 2018.  

Lavpoengsystemet Appendiks A4 legges til grunn ved tildeling av poeng for hver seilas i den 
enkelte serie, men med følgende endringer med hensyn til poengskåring under A4.2 og A11: 

DNC : Poeng = Totalt antall båter i serien + 1 poeng 
DNF : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
OCS : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
DNS : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
DSQ : Poeng = Totalt antall båter i serien + 1 poeng  
RET : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
 
Dette endrer Appendiks A4.2.  

 
 

26.  PREMIERING 

26.1 Premiering i Jolle-trimmen og Oselvar-trimmen. 

26.1.1 For både Oselvar-trimmens VÅR-serie og HØST-serie ………… 
 
26.1.2 For både Jolle-trimmens VÅR- og HØST-serie rangeres de deltakende seilerne etter oppnådde 

poeng totalt gjennom serien i Snipe og RS Feva klassene, som angitt under pkt. 13.1.2. Det 
utdeles premie til de fremste seilerne på resultatlisten, basert på 1/3 av antall startende båter i hver 
serie (angitt i resultatlisten). I snipeklassen premieres maksimalt de 15 beste seilerne i hver serie. 

 
 

 


