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Kunngjøring 
 
 

 



RAN Seilforening inviterer til Høstregatta for joller 18. september 2010. Regattaen er tellende i 
HordaCup for Joller. 

 
For Joller seiles det inntil 4 seilaser. Baneområde blir i Anglevik / Hauglandsosen.  

 
REGLER  
 
Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik de er definert i Kappseilingsreglene 2009/2012, 
Skandinavisk Seilforbunds forskrift (vedr. regel 30.2 og 30.3), aktuelle klassevedtekter og 
seilingsbestemmelsene. Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C. HSKs regler for 
arrangement av HordaCup Joller vil gjelde. 

 
KLASSER  
 
Regattaen er åpen for Optimist, Zoom8, Europa, Laser & Snipe.  

 

I Optimistjolle plasseres deltagerne i følgende klasser:  

Optimist A:  

Seilere med god seilerfaring i alle slags forhold (vind, bølger, skipsled mm) og god regattaerfaring.  

Fra og med det året de fyller 11 til og med det året de fyller 15 år.  

Optimist B:  

Seilere med god seilerfaring og begrenset regattaerfaring.  

Fra og med det året de fyller 11 til og med det året de fyller 15 år.  

Optimist C:  

Nybegynnere og de yngste seilerne.  

Til og med det året de fyller 10 år, men også eldre seilere som er første års nybegynnere.  

Mer om Optimist klasseinndelingen kan du lese her: 
http://idrett.speaker.no/Downloads/202694/docs/NOK_Klasseinndeling_rev_2008-01-08.pdf 

 
TIDSPROGRAM 
 
Regattakontoret er åpent fra kl 8:30 til kl 10:00 lørdag 18. september. Etter seilasene er 
regattakontoret åpent til protestfristens utløp.  

Første varselsignal vil bli gitt kl. 11.00  

 
PÅMELDING  
 
Påmelding gjøres via internett; www.ranseil.no (påmeldingsskjema, se Joller/Regatta/Høstregatta 
2010)  

PÅMELDINGSFRIST er innen FREDAG 17. SEPTEMBER 2010 kl. 18.00. Startkontingenten er kr 50. 
Etteranmeldte båter betaler dobbel startkontingent.  

Startkontingent betales til RAN Seilforenings Bankgiro 9521.66.10068, eller kontant ved 
registrering.  

BETALINGSFRIST  
 
Påmelding er først gyldig når startkontingent er betalt. Betaling av startkontingent kan gjøres på 
regattakontoret innen klarsignal for første startende klasse i 1. seilas.  



 
 
 
REGISTRERING  
 
Startende båter skal registreres på regattakontor før start.  

 
PREMIERING  
 
Det blir rormannspremiering til 1/3 av antall deltagende båter i hver klasse. Minimum 2 deltakende 
båter i hver klasse.  

 
JOLLEPARKERING OG JOLLEUTSETT  
 
Parkering på RAN Seilforening sin parkeringsplass. Joller kan sjøsettes via jolleslippen i Anglevik. 
Sjøsetting av følgebåter ved betongoppdrag like nedenfor parkeringsplassen. Vi ber om at båthengere 
blir plassert øverst på parkeringsplassen. 
 
REGATTAKONTOR  
 
Regattakontoret er i RAN sitt klubbhus i første etasje på nordsiden:  

Regattakontoret er åpent fra kl 8:30 til kl 10:00 lørdag 18. september. Etter seilasene er 
regattakontoret åpent til protestfristens utløp.  

 
HENVENDELSER  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Steinar Kålås (tlf. 99 58 19 73). 

  

Velkommen til RAN seilforening og 

Høstregatta 2010 


