STARTMANNSKAPER 2019
Kjære seilervenner!
Vi takker alle som har meldt seg som startmannskap og at dere stiller opp for foreningen og
alle seilerne.
Under er foreløpig vaktliste. Alle navn på listen er satt opp på dager de meldte seg
tilgjengelig. Som dere vil se mangler vi fremdeles vakter så i den grad noen har mulighet til å
stiller på de aktuelle regattaene er vi takknemlig for det. Stor takk til alle som stiller opp!
Merk følgende:
•
•
•
•

Åpne plasser må bemannes av seilere hvis ikke vi får andre frivillige på plassen.
Alle mannskaper må møte halvannen time før start
Ny start- og mållinje (se neste side)
Ved behov for dommere ved protester, må seilere som ikke er involvert i konflikten
være behjelpelig med protestbehandlingen

Nøkkel til bua hentes hos Tore Marthinsen, Nessletta1, Hvasser -Tlf. 911 91 926, og legges i
hans postkasse etter arrangementet. Ring hvis du kommer med båt da en fra styret vil låse opp.
DATO
22. juni

Kl
kl.13:00

REGATTA
Åpningsregatta

23. juni

kl.13:00

St. Hans regatta

06. juli

kl.13:00

Regatta

07. juli

kl.11:00

Sandesundregatta/
Kortbane

Ansvarlig
FS 37
Arne Huser
FS 43
Arne Erik Holter
FS 34
Ole Rasmus Robak
Trenger ansvarlig
vakt

Må stille
FS 35
Team Aas
FS 31
Bredo Mogenstierne

Tor Birger Høier
Tor Birger Høier

13. juli
14. juli

kl.13:00
kl.13:00

Regatta
Regatta

Tine Moberg
FS 15
Gunnar Fredriksen

Tone Moberg
FS 15
Team Fredriksen

20. juli

kl.13:00

Regatta

Bjørn Hansen

21.juli

kl.13:00

Sommerregatta/
Hvasser og Br.rundt

Ulf Ulriksen

FS 2
Gunnar SerchHanssen
Eli Ulriksen

03. aug.

kl.13:00

Mannskapsregatta

04. aug.

kl.13:00

Regatta

FS 19
Ingar Gjertsen
FS 2
Stein Knardahl

17. aug.

kl.11:00

Bustein rundt

(18. aug.)

kl.11:00

Reservedag Bustein

FS 36
Espen Torgersen
FS 36
Espen Torgersen

Må stille

Bjørn Aslaksen
Trond V. Jensen

Jens Chr. Hauge

FS 15
Team Fredriksen

OBS! NYE STARTTIDER I 2019
All dager kl. 13.00 unntatt 7 juli og 17 (18) august
Avlysning for Færdersnekkeklassen:
Ved vindstyrke på 10 m/sek. eller mer i gjennomsnitt over 10 min. før start (målt på seilbua),
skal regattaen avlyses dersom ikke vindstyrken er avtagende jfr. detaljerte regler på
oppslagstavla på seilbua (2.etg.). Avgjørelsen fattes av Ansvarlig.
Start- og mållinje for sesongen 2019:
I år vil start- og mållinje være siktelinjen mellom råd/hvit stang (signalmast) på klubbhuset og
startbøye (flaggmerke/merke A) øst i Sandesundet. Linjens vestside (Hvassersiden) er
begrenset met et rødt/oransje begrensingsmerke. Båter må passer øst for dette merket ved start
og målgang.
Ideell tid og avkorting for en regatta
Årsmøtet 2018 vedtok at det skal fastsettes en ideell tid på 2 timer for alle regattaer med
unntak av kortbane regatta og Bustein rundt. I praksis skal derfor en regatta ikke overskride 2
timers varighet regnet fra første båt i mål/pr. klasse. Startmannskapene kan foreta en
skjønnsmessig forlengelse når endring i vindstyrke, værforhold, avstand til mål etc tilsier
dette. Merk at maksimaltiden er 4 timer ref. seilingsbestemmelser pkt. 10 a).
Videre ønsket også årsmøte å presisere og bevisstgjøre startmannskapet å aktivt bruke
avkorting jf. seilingsbestemmelsene slik at ideell tid tilstrebes også i skiftene vindforhold.
Mvh
Startkomiteen i FS
(Espen Torgersen og Sissel Karlsen)

