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Innbydelse og kunngjøring 



 

Bergens Seilforening, Hjellestad Seilforening og Milde Båtlag  

har gleden av å invitere til 

 

Kretsmesterskap 2009 
for Tur- og havseilere og entype. 

Lørdag 29. august kl. 12.00 
 
 
 
 
Organiserende myndighet: Bergens Seilforening med assistanse av Hjellestad Seilforening og 

Milde Båtlag. 
 
KUNNGJØRING 

1 REGLER 
Følgende regler vil gjelde: 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2009-2012). 
1.2 Skandinavisk Seilforbunds forskrift (vedr. regel 30.2 og 30.3). 
1.3 Gjeldende LYS-regler og aktuelle entype klasseregler. 
1.4 HSK ”Regler for kretsmesterskap for tur- og havseilere og entype” (2009), samt 

seilingsbestemmelsene. 
 
2 REKLAME 
2.1 Regattaen er definert som et stevne i kategori C. 
 
3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 
3.1 Regattaen er åpen for alle båter med gyldig LYS-bevis fra NORLYS eller gyldig 

klassemålebrev i entypeklasse. Rormann må være medlem i seilforening/lag tilsluttet 
Hordaland Seilkrets.  

3.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes til Bergens Seilforening, Hjellestadveien 247, 
5259 Hjellestad innen 26. august 2009. 
Påmelding kan også gjøres via internett: http://www.bergens-seilforening.no/ . 
NB! Ved betaling via nettbank skal følgende opplysninger følge transaksjonen:  

NM Tur/Hav 2009, seilnummer, båtnavn og rormann. 
 
3.3 Liste med mannskapenes navn vedlegges påmeldingen, eller leveres skriftlig til arrangøren 

innen fristen som er angitt under pkt. 6.1 i denne innbydelse/kunngjøring.  
 
4 STARTKONTINGENT 
 Startkontingent: kr. 300,-  per båt. 

 Innbetales til bankgiro 9521.08.30384 innen påmeldingsfristens utløp.  



5 HORDACUP 
 KM for Tur/Hav og entype inngår som seilas i Hordacup 2009 for tur- og havseilere.   
 
6 TIDSPROGRAM 
6.1 Siste frist for innlevering av mannskapsliste: 
 Lørdag 29. august  Kl. 10.00 Leveres regattakontoret i BS. 
6.2 Dato og tid for seilasene: 
 Lørdag 29. august  Kl. 12.00 Varselsignal dagens første seilas. 
6.3 Antall seilaser: 
 Det vil kun bli seilt 2 seilaser. 
6.5 Rormannsmøte: 
 Det avholdes ikke rormannsmøte. 
 
7 KLASSEINNDELING 
7.1 Følgende klasseinndeling vil bli benyttet dersom minst 5 båter påmeldes i hver klasse: 

1) LYS-tall til og med 1.15 
2) LYS-tall1.16 – 1.24 
3) LYS-tall1.25 – 1.30 
4) LYS-tall1.31 og høyere 
5) Entypeklasse(r) 

   
7.2 For at en klasse skal få gyldig KM må det starte minst 5 båter i klassen. Antall klasser må 

være minst 2. 
 
7.3 Avhengig av antall påmeldte båter, ved påmeldingsfristens utløp, kan teknisk arrangør slå 

sammen hele klasser. 
 
7.4 Justering av klasseinndeling kan bli foretatt etter påmeldingsfristens utløp. Opplysning om 

eventuell justering av klasseinndelingen vil bli slått opp på regattaens oppslagstavle hos BS 
senest kl. 09.00 lørdag 29. august. Slik justering vil også, om mulig, bli kunngjort på 
internett. 

 
8 SEILINGSBESTEMMELSER 
 Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige i papirutgave etter kl. 12.00, fredag 28. 

august 2009, i klubbhuset til Bergens Seilforening. De vil også være tilgjengelig på internett 
fra tirsdag 25. august. 

 
9 STEVNETS BELIGGENHET 
9.1 Bergens Seilforening sitt havneanlegg i Kviturspollen, Hjellestad, vil være base for 

regattaen.  
9.2 Seilasene vil finne sted på bane i Korsfjorden med Raunefjorden som reserve 

baneområde.  
 
10 BANE OG LØP 
10.1 KM for Tur/Hav og entype vil bli seilt på samme bane som KM Knarr (lørdag 29. aug.). 

Startsekvensen vil bli lagt opp slik at Tur/Hav klasser starter før Knarr klassen. 
 
10.2 Det vil bli seilt på Lo/Le pølsebane med offsetmerke ved kryssmerket, og tre fulle 

krysslengder.  
 



11 POENGBEREGNING 
11.1 I hver seilas bestemmes plassrekkefølgen mellom båtene i LYS-klassene på bakgrunn av 

korrigert tid beregnet etter ”tid-på-tid” metoden. I eventuell(e) entype klasse(r) blir 
plassrekkefølgen gitt av rekkefølgen mellom båtene i mål. 

11.2 Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet ved tildeling av poeng i hver seilas, basert 
på en båts plassrekkefølge i seilasen. 

11.3 2 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig KM serie. 
11.3 De to fullførte seilasene teller begge med i poengsammendraget. Dårligste poeng i serien 

kan ikke strykes. 
 
12 PREMIER 

Ved gyldig KM utdeles gull-, sølv- og bronsemedaljer til mannskapet om bord i de tre beste 
båtene sammenlagt i hver klasse. Forøvrig rormannspremiering til 1/3 av de startende 
båter.  
Premieutdeling avholdes ved eller i klubbhuset til Bergens Seilforening lørdag ettermiddag, 
så snart som mulig etter at dagens seilaser er avviklet og eventuelle protester er behandlet.  

 
13 ANSVARSFRASKRIVELSE 

Deltagerne 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 stevnet, verken før, under 
eller etter regattaen. 
 

14 FORSIKRING 
Hver deltagende båt må ha gyldig ansvarsforsikring. 

 
15 INFORMASJON 

Informasjon om KM Tur/Hav og entype 2009 vil finnes på følgende internett steder: 

Bergens Seilforening: http://www.bergens-seilforening.no/ . 
Milde Båtlag:  http://www.mildebatlag.org . 

 
 
 
 
 

Tur- og havseilerne ønskes hjertelig velkommen til 
 

KM Tur/Hav 2009 
 

på Korsfjorden/Raunefjorden. 
 
 

 
 
 

Bergens Seilforening, Hjellestad Seilforening, Milde Båtlag 

 


