
Arendals Seilforening – Tur og Hav gruppa 

Seilingsbestemmelser Tromøya 2Star 
2017 
1. REGLER 
 
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik det er definert i Kappseilingsreglene 
20017-2020. 
 
1.2 Kappseilingsreglene vil bli endret som følger: 
a) Deltagerne skal bære redningsvest. 
b) Når en båt er i ferd med å starte, er det tillatt med motorkjøring inntil to minutter før 
starttidspunktet. 
 
 
2. BETINGELSER FOR Å DELTA 
 
2.1 Mannskapet skal bestå av to personer der minst en skal være eldre enn 18 år. 
Dispensasjon for alder kan gis mht seileerfaring 
 
2.2 Skipperen må bekrefte på egenerklæringsskjemaet at begge personene om bord har 
nødvendig erfaring med seiling og at båten er i stand til å kunne seiles av to personer etter 
forholda 
 
2.5 Minst en operativ mobiltelefon skal være ombord, i tillegg til VHF 
 
2.6 Hver båt skal fylle ut et egenerklæringsskjema som skal leveres på skippermøte 
 
3. KLASSER 
 
3.1 Tromøya Twostar er åpen for alle kjølbåter og flerskrogs båter. Antall klasser er avhengig 
av antall deltakende båter og evt. inndeling vil bli opplyst på skippermøte. 
 
4. REGISTRERING 
 
4.1 Registrering skjer på ASF’s seilerhytta for alle deltagere og båter. 
 
4.2 Registrering skjer 3. september 2017 mellom kl. 9:00 og 10:00. 
 
5. START / KLASSER / KLASSEFLAGG 
5.1 Seilasene startes i henhold til regel 26 med varselsignalet 5 (fem) minutter før 
startsignalet. 
5.2 Planlagt starttidspunkt 
Lavlystall klasse Start kl 11:00 Klasseflagg C 
Høylystall klasse Start kl 11:10 Klasseflagg E 
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6. LØP 
6.1 Det skal seiles rundt Tromøya, se vedlegg A og kan bli forlenget eller forkortet avhengig 
av vindretning og værforholdene. Dette vil bli opplyst på skippermøte kl.10:00 
6.2 Tromøy rundt begrensninger (18,32 Nm) 
Start: Start ved seilerhytta 
Begrensninger: 

Lykt ved Håholmen (holde vest) 
Vestre Svartskjær (holde nordøst for holme) 
Grønn stake ved Makrellbåen øst for Lille Torungen (holde syd) 

Mål: Målgang ved seilerhytta 
 
7. START OG MÅLLINJER 
7.1 Start og mållinjen er overett linje med hvitfargede stenger sørøst for seilerhytta, mellom 
Brattholmen og Lyngholmen. Vær oppmerksom på at disse stengene kan flyttes. 
Båter skal ikke være til hinder for tidligere startende båter. 
 
8. FORSIKRING 
8.1 Alle båter skal være forsikret med gyldig tredjeparts ansvarsforsikring 
 
9. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 
9.1 Endringer i seilingsbestemmelsene eller tidsprogrammet for seilasene blir kunngjort på 
skippermøte. 
 
10. BESLUTNING OM Å DELTA 
10.1 Alle deltagere starter på eget ansvar. Regattakomiteen vil ikke godta noen for form for 
erstatningssøksmål før, under eller etter at regattaen er gjennomført. 
 
13. TREKKE SEG FRA REGATTAEN 
13.1 En båt som beslutter å trekke seg fra regattaen skal varsle regattakomiteen 
Umiddelbart, og under seilasen på VHF kanal 72. 

14. ELEKTRONISK UTSTYR 
14.1 Det er anledning til å bruke elektronisk utstyr 
 
15. DEKLARASJON 
15.1 Alle båter skal fylle ut og levere egenerklæringsskjema før skippermøte. 
 
16. PREMIERING 
16.1 Arendals Seilforening premierer 3 første båter i alle klassene. 
 
17. MAKSIMALTID 
17.1 Båter som ikke har kommet i mål før kl 20.00 samme dag blir notert med DNF. 
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Vedlegg A – banen 

 

  

Start og mål Lykte ved Håholmen 

Vestre Svartskjær 

Grønn stake ved Makrellbåen 


