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HØSTSTORMEN 2021
23. OKT. 2021

KUNNGJØRING

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.

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. BESKJEDER TIL DELTAGERNE

3.1 Beskjeder til deltagerne vil bli annonsert på arrangørens offisielle oppslagstavle som er

www.moldeseilforening.no.
4 RETT TIL Å DELTA

4.1 NOR Rating-klassene er åpne for båter med gyldig NOR Rating-målebrev for 2021.
- Båter som ikke kan fremvise gyldig NOR Rating-målebrev blir automatisk flyttet til turklasse med
måltall lik standard rating for vedkommende båttype. Arrangøren forbeholder seg retten til å
fastsette et slikt måltall.
4.3 Båter der rormann/ansvarlig person er medlem av en seilforening tilsluttet NSF.
4.4 Båter som har betalt startkontingent senest ved registrering.
4.4 Båter der det foreligger gyldig ansvarsforsikring.

5 PÅMELDING

5.1 Påmeldingsskjema sendes til thomashjerto@outlook.com. innen 21. okt kl 12:00.
5.2 Startkontingeten er kr 300,- og betales via VIPPS til Molde Seilforening #100975. Merk betaling med
«Navn skipper» «Båtnavn» og «Høststormen» Bevis for betaling vises på registrering.

6. TIDSPROGRAM

6.1 Registrering ved Molde Båthavnlags klubbhus lørdag 23. okt., kl.09:50 – 10:00
6.2 Skippermøte samme sted: kl.10:00
6. Varselsignal vil bli gitt tidligst kl. 10.55 / Start kl. 11.00

7. KLASSER

7.1 Klasseinndeling for NorRating:
• NOR Rating 1: ≥ 0,920
• NOR Rating 2: ≤ 0,919
• Turklasse
7.2 Eventuelle endringer i klasseinndeling vil bli kunngjort på skippermøtet. Ved mindre enn 4 deltakere
blir kun én NorRating klasse.
8 MÅLING OG INSPEKSJON
8.1 Båter skal fremvise gyldig målebrev ved registrering.

9. SEILINGSBESTEMMELSER

9.1 Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på www.moldeseilforening.no og senest ved

tidspunktet for registrering.
10. BANEOMRÅDE, MERKER, LØPET
10.1 Baneområdet vil være Fannefjorden, Romsdalsfjorden, Julsundet. Området dekkes av sjøkart 32, 33
og 34.
10.2 Ytterligere detaljer om starten og løpet vil fremkomme av seilingsbestemmelsene.
10.3 Maksimaltiden for løpet går ut kl. 18.00.
10.4 Båter er ansvarlig for å notere sin egen tid ved målgang og rapportere den på SMS til
Regattasjefen på SMS til 486 03 598. For at alle deltakere skal ha identisk klokke benyttes tjenesten
https://time.is/no/

11. RESULTATBEREGNING
11.1 NOR-rating (alle Klasser) Enkelttall tid-på-tid benyttes til resultatberegning.
11.2 TUR klasse. Se punkt 12.1

12. PREMIER

12.1 1/3 premiering i NorRating-klasser og TUR-klasse.
12.3 Premieutdeling finner sted ved Skybaren, Scandic Hotel Seilet kl 21:00 samme dag som seilasen.

13. RADIOKOMMUNIKASJON
13.1 Bruk av mobiltelefon (tilknyttet det offentlige nett) for innhenting av offentlig tilgjengelig
informasjon (værmeldinger o.l.) er tillatt. Dette modifiserer Kappseilingsregel 41 og tilsvarende
klasseregel. Kommunikasjon deltagerne imellom på lukket samband er forbudt utenom i en
nødsituasjon.

14. FRASKRIVELSE AV ANSVAR
14.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsregel 3, 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

15. FORSIKRING

15.1 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Skriftlig dokumentasjon fra
forsikringsselskapet eller kopi av gyldig forsikringsavtale skal medbringes om bord.

16. YTTERLIGERE INFORMASJON
13.1 Høststormen er tellende i Molde Seilforenings “Sesongpokal” for 2021.
17.2 Ved spørsmål kontakt leder av regattautvalget Molde Seilforening: Thomas Hjertø / 486 03 598 /
thomashjerto@outlook.com.

