
 

MK Båt cup – Union Race 2022 

17. september 2022 

Kunngjøring for seilas 
Organiserende myndighet er Sarpsborg Seilforening.



   

1. Regler for seilasen 
1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. 

1.2. Kappseilingsreglene 44.1 og 44.2 vil bli endret som følger: Det er ikke anledning til å ta 

totørnsstraff for brudd på reglene i del 2 eller entørnsstraff for merkeberøring (regel 31). 

1.3. Kappseilingsregel 52 er endret slik at selvstyring kan benyttes i shorthandklasser. 

1.4. Respittklasser er underlagt NOR-rating regler og veiledninger. 

2. Reklame. 
2.1. Retten til å føre reklame vil være i henhold til World Sailing Regulation 20. Alle båter kan 

pålegges og føre sponsormerker utdelt av arrangøren. 

3. Rett til å delta. 
3.1. MK Båt cup er åpen for dekkede båter med faste køyer. Enskrogsbåter skal være 

selvrettende. 

3.2. Alle deltagende båter skal ha en ansvarshavende som er medlem av en seilforening 

tilknytte en World Sailing godkjent nasjonal myndighet. 

3.3. Samtlige båter i NOR-rating klassene skal føre nasjonalt seilnummer i henhold til 

kappseilingsreglene app G. 

4. Klasser. 
4.1. NOR-rating: 

- Kun båter med gyldig NOR-rating målebrev kan delta. Ingen maksimumsgrense for 

mannskap 

4.2. NOR-rating Shorthand: 

- Kun båter med gyldig NOR-rating målebrev kan delta. Maksimum mannskap: 2 

4.3. TUR: 

- Stilles ikke krav til målebrev. Dersom målebrev ikke foreligger så fastsettes måltall av 

arrangør i samråd med eier. Samtlige deltagere i TUR klasse skal seile uten spinnaker 

eller noen annen form for flygende forseil. Ingen maksimumsgrense for antall 

mannskapsmedlemmer. 

4.4. TUR-Shorthand: 

- Stilles ikke krav til målebrev. Dersom målebrev ikke foreligger så fastsettes måltall av 

arrangør i samråd med eier. Samtlige deltagere i TUR klasse skal seile uten spinnaker 

eller noen annen form for flygende forseil. Maksimum mannskap: 2 

4.5. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser eller gjøre andre endringer 

dersom forholdene tilsier dette. Endelig klasseinndeling kunngjøres i deltagerlisten. 

5. Påmelding/informasjon. 
5.1. Påmelding er kun mulig gjennom manage2sail for alle klasser. 

5.2. Pris pr deltagende båt er kr. 600,- 

5.3. Påmeldingen vil stenges lørdag 17. september kl 09:00. 

5.4. Alle deltagere er pålagt å sjekke at rett NOR-ratingtall er registrert i startlistene. 

5.5. Oppslagstavlen vil være elektronisk under arrangementet på manage2sail. 

5.6. Startlister og resultatlister vil offentligjøres på oppslagstavlen. 



   
5.7. Medierettigheter – deltagere i regattaen gir arrangøren uinnskrenkede rettigheter til å 

bruke navn, bilde og biografiske opplysninger for publisering av foto og video av deltager 

og de båter de seiler i regattaen i ethvert media. 

6. Tidsprogram. 
6.1. Varselsignal for første start er kl 12:00 lørdag 17.september. Øvrige starttidspunkt vil bli 

annonsert på løpsdagen. 

6.2. Skippermøte blir holdt på kaia ved Sarpsborg Seilforening sitt anlegg i Løkkevika kl 10.30 

på løpsdagen. 

7. Baner. 
7.1. Det vil bli lagt opp til en 3-4 timers seilas i området Singlefjorden. Banene vil bli 

annonsert på oppslagstavlen senest kl 09:00 på løpsdagen. Banene vil også bli annonsert 

på skippermøtet.  

8.  Seilingsbestemmelser. 
8.1. Utfyllende seilingsbestemmelser vil bli lagt ut på oppslagstavlen senest fredag 16. 

september kl 1800. 

9. Sosialt. 
9.1. Det vil som vanlig bli arrangert seilerfest på seilerhytta vår på lørdag kveld. Mer 

informasjon kommer separat fra kunngjøringen.  

10.  Ytterligere informasjon. 
10.1. Sarpsborg Seilforening – Arrangementsansvarlig- Lasse Johansen tlf 91614051.  

e-post: sport@sarpsborg-seilforening.no  

 

Velkommen til Seilas. 
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