
 

 

KUNNGJØRING   

SF1928 Sommerseilas 

29. juni 2019 

SF1928 Sommerseilas arrangeres med Seilforeningen 1928 som organiserende myndighet. 
Start ved Breivik båthavn, Stavanger kl 12.00, og mål ved Breivik båthavn. 

Etter målgang inviteres deltakende båter med seilere til Breivik Båthavn for grillfest, premieutde-
ling  og sosialt samvær. Det serveres grillmat til alle deltagere. 
 
1 REGLER 
 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og 

klassereglene i NOR-Rating. Det seiles etter NOR Rating handicapsystem. Det set-
tes opp egen shorthanded klasse. I denne klassen tillates bruk av autopilot.  

 
2 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 
2.1 Regattaen er åpen for båter med gyldig målebrev fra NOR rating. Entypebåter med 

gyldig klassebevis kan delta dersom det blir minst 3 båter i klassen påmeldt. De sei-
ler da i egen klasse. De som vil delta i turklassen trenger ikke å ha målebrev, men 
må oppfylle sikkerhetsbestemmelsene for regattaen. 

2.2 Båter som har rett til å delta påmeldes elektronisk via regattaens HJEMMESIDE 
innen tirsdag 25. juni kl 22.00. Påmeldingsavgiften betales elektronisk ved påmel-
ding. Etteranmeldingsfrist er 27. september kl 22.00.  

 
3 GEBYR 

Påmeldingsgebyr er  kr 800,- pr. båt.  Påmeldingsgebyret inkluderer grillmat til alle 
deltagere. 

 Etteranmeldings gebyr er kr 1000,-  
 
4 TIDSPROGRAM 
 Skippermøte i Breivik, lørdag 29. juni kl 11.00 

Regattastart kl 12.00  
Premieutdeling etter regattaen i Breivik Båthavn under grillfesten. 
 

5 SEILINGSBESTEMMELSER 
Seilingsbestemmelsene blir tilgjengelige på regattaens HJEMMESIDE før påmel-
dingsfristen 

6 LØPET 
Løpet blir definert i seilingsbestemmelsene og vil være i området Breivik -
Langøyosen – Horgefjorden – Gandsfjorden. Se kartskisse.  

http://www.seilforeningen1928.no/
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2994
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2994


 2 

 

 
7 PREMIER 

Det blir en tredels premiering.  
 

8 ANSVARSFRASKRIVELSE 
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om 
å kappseile i kappseilingsreglene. 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. 
 

9 FORSIKRING 
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 

10 YTTERLIGERE INFORMASJON  
For ytterligere informasjon vennligst kontakt  

 Regattaleder: Terje Rise   regattasjef@sf1928.no  47667667  
 
 

mailto:regattasjef@sf1928.no

