
 

           
 

Melges 24 Farsund Open 25-26. Mai 2019 
Farsund Seilforening 

 
1 REGLER  
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.  
1.2 Klassereglene for Melges 24 vil gjelde. 
1.3 Ingen vektbegrensning på mannskap.( refererer til C.2.2 og H3) 
1.4 Farsund Open er en del av JavaCup2018  
1.5 klasse regel H.4 om å ha baug nummer gjelder ikke under FO 
 
2 REKLAME  
2.1 Reklame vil være begrenset til Kategori C.  
 
3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING  
3.1 Regattaen er åpen for alle Melges 24.  
3.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes på Sailrace systems: 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3195 
 
4 GEBYR  
Startkontigent: NOK 900,- hvis det ordnes gjennom Sailrace, ellers NOK 1000,- som betales til regattaledelse før 
første start kontant, eller til konto nr: 3070.26.04180, eller vipses farsund seilforening. (vis det ikke er ordnet 
gjennom sailrace systems) 
 
5 TIDSPROGRAM  
 
25.05 Skippermøte kl. 10.30 
25.05 seiling Varselsignal kl. 11.30   planlagt 6 løp (ingen start etter kl. 16.15) 
26.06 seiling Varselsignal kl. 11.00, planlagt 3 løp 
 
Mulig endring av seilplan dersom uforutsette forhold dukker opp. 
 
6 MÅLING  
Ingen måling.  
 
7 SEILINGSBESTEMMELSER  
Endelige seilingsbestemmelser vil bli lagt ut på nettsiden til FSF før kl. 11.00 regattadag.  
 



 
8 STEVNETS BELIGGENHET 
 Farsund. (se kart) 
 
9 LØPENE  
Det vil bli seilt på lo/le bane (pølsebane). Lengde ca. 30min. 
Start mellom M2 og M3, topp merke M1om BB, Bunnmerke gjennom gate, mål gjennom gate 
Offset merke: eventuell bruk av offset merke blir opplyst på skippermøte 
 
 
10 POENGBEREGNING  
Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet. 
Regattaen teller med i sammendraget av Javacup 2018.  
 
11 PREMIER 
TBA.  
 
12 ANSVARSFRASKRIVELSE  
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.  
 
13 FORSIKRING  
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 
14 UTSETTING AV BÅTER  
Farsund Seiforening organiser med kraning fredag etter avtale og lørdag morgen kl. 08.00 – 10.00 
Samt kraning etter endt regatta søndag 
 
15 KOMMUNIKAJSON 
Det er krav til at det minimum skal være en 1 VHF i båten. Arbeids Kanal vil bli opplyst under skippermøte. 
 
16 TRACKING 
Båtene oppfordres til å laste ned og bruke RaceQ  under regattaene 
 
17 REGATTAKONTOR  
FSF (Se kart) 
 


