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KUNNGJØRING
GOSSEN RUNDT 2021
8. mai 2021

Organiserende myndighet: Molde Seilforening

1. REGLER
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene,
NOR Rating klasseregler og seilingsbestemmelsene for regattaen.
1.2 Enkel sikkerhetsforskrift fra NorRating gjelder.
1.3 Seilasen vil være underlagt gjeldende smittevernsregler for seilere, vedtatt av NSF.
2 REKLAME
2.1 Seilasene er underlagt reklamekategori C. Deltakere som har til hensikt å vise
reklame, plikter å løse reklamelisens i henhold til NSFs reklamebestemmelser og
forevise denne for arrangøren.
3 RETT TIL Å DELTA
3.1 NOR Rating-klassene er åpne for båter med gyldig NOR Rating-målebrev for 2021.
- Båter som ikke kan fremvise gyldig NOR Rating-målebrev, seiler i turklasse med måltall lik standard rating for
vedkommende båttype. Arrangøren forbeholder seg retten til å fastsette et slikt måltall.

3.3 Båter der rormann/ansvarlig person er medlem av en seilforening tilsluttet NSF.
3.4 Båter som har betalt startkontingent senest ved registrering.
4 PÅMELDING
4.1 Påmeldingsskjema sendes til thj@glamox.com.
4.2 Startkontingenten er kr 300,- og betales via VIPPS til Molde Seilforening #100975. Merk
betaling med «Navn» «Båtnavn» og «Gossen Rundt»
3. TIDSPROGRAM
3.1 Registrering i Røssøyvågen: kl.10:50 – 11:00
3.2 Skippermøte samme sted: kl.11:00
3.3 Start i Røssøyvågen kl. 12.00
4. MÅLING OG KLASSER
4.1 En båt skal fremvise gyldig NorRating målebrev ved registrering. «Singletall» fra målebrev
benyttes som rating.
4.2 En båt som ikke kan fremvise gyldig målebrev, seiler i turklasse med måltall lik standard
NOR Rating-måltall for vedkommende båttype. Arrangøren forbeholder seg retten til å fastsette
et slikt måltall.
4.3 Klasseinndeling for NorRating: NorRating 1: ≥ 0,920 / NorRrating 2: ≤ 0,919
4.4 Eventuelle endringer i klasseinndeling vil bli kunngjort på skippermøtet. Ved mindre enn 5
deltakere blir det kan det bli kun én NorRrating klasse.
5. SEILINGSBESTEMMELSER
5.1 Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på www.moldeseilforening.no og senest ved
tidspunktet for registrering.

6. BANEOMRÅDE, MERKER, LØPET
6.1 Baneområdet vil være området dekket av sjøkart 32 og 33.
6.2 Løpet vil gå fra Røssøyvågen, nord om Gossen og til Seilerhytta på Hjertøya. Detaljert
løpsbeskrivelse vil følge av seilingsbestemmelsene.
6.4 Seilasen har ingen maksimaltid og seiles uavkortet.
6.5 Hver deltaker er ansvarlig for å notere sin tid ved målgang og rapportere den på SMS til
Regattasjefen på SMS til 474 19 670. For at alle deltakere skal ha identisk klokke benyttes
tjenesten https://time.is/no/
7. POENGBEREGNING
7.1 Kappseilingsreglenes Appendiks A legges til grunn, og lavpoengsystemet skal benyttes.

8. PREMIER
8.1 1/3 premiering i NorRating-klasser og TUR-klasse.
8.2 Aukra Maritime” vandrepokal tildeles vinneren av NorRating-klassene overall.
Pokalen er evigvandrende.
8.3 Premieutdeling finner sted ved en senere anledning.
9. ANSVARSFRASKRIVELSE
9.1 Deltagere 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, før, under eller etter regattaen.
10. FORSIKRING
10.1 En båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

11. YTTERLIGERE INFORMASJON
11.1 Gossen Rundt er tellende i Molde Seilforenings “Sesongpokal” og” Moldemesterskap” for
2021.
13. ORGANISASJON
13.1 Regattasjef: Kjell Gunnar Rød 474 19 670.

