Moss Raymarine Race
Sommerseilas ved Jeløy, Oslofjordens perle
Regattaen for seilentusiaster av alle kategorier.
Norgesmesterkap for Express
Norgesmesterkap for 11:MOD
Ranking for ORC International.
Regionmesterskap for LYS.
”Twostar” baneseilas. Distanseseilas for LYS.
Bedriftsseiling. Lagseiling for klubblag.
Eget program for
ferske regattaseilere.
Sosial hygge og fellesskap.

NM

NM
21. - 23. august 2009

Turseilere og seilere uten regattaerfaring
Dette er et arrangement for alle som har lyst til å prøve regattaseiling, men
har liten erfaring og er usikker på regler. Vi starter rett utenfor Tollboden i
Mossesundet og seiler distanseseilas på faste og utlagte bøyer med LYS
handicap. Målgang søndag blir utenfor Søly båthavn.
Husk å oppgi om du seiler med eller uten spinnaker ved påmelding.
Vi går gjennom grunnleggende regler for regatta og trygg seilas på land
fredag kveld og før start og det vil bli gitt fortløpende kommentarer på VHF, og
fra trenere i følge-RIB, under regattaen - for å sikre en trygg og riktig seilas.

BedriftsCup
Bedrifter utfordres til å danne lag. Vi starter rett utenfor Tollboden slik at
publikum kan følge med og heie sitt lag frem. Egen invitasjon vil bli sendt ut.
Ta kontakt med regattaledelsen for nærmere informasjon.

LYS ”Twostar”
Seilas med mannskapsbegrensning på to mann. Regattaen inngår i Seilmagasinets Shorthanded ranking. Baneseiling på utlagt pølsebane lørdag og
distanseseilas søndag.

ORC International Ranking,
NORLYS regionmesterskap
NORC og NORLYS rankingregatta for landets beste storbåtseilere. Regattaen
er samtidig regionmesterskap i LYS for østlandet. Dette blir to dagers intens
seiling på pølsebane. Regattabanen vil ligge på Værla, syd for Kanalbroen
mellom Moss og Jeløy, med kort transport til banen og flotte racingmuligheter uansett vindretning.

NM Express og NM 11:MOD
Både Express og 11:MOD har i år lagt årets Norgesmesterkap til Moss
Raymarine Race. Mesterskapene arrangeres i samarbeid med Soon Seilforening
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Kanalen
Som tidligere års arrangement vil samlingspunktet med sosiale arrangement
og regattakontor være Kanalen i Moss. Under hele løpet vil vi ta bilder av
båter og situasjoner som vi kan le, gråte, hygge oss eller ergre oss over etter
seilasen når vi samles til hyggelig lag på kvelden.
Det jobbes iherdig med nye tilbud både sportslig og sosialt og vi er sikre på at
ingen vil forlate Moss etter denne helgen med annet enn med et ønske om å
komme tilbake neste år.

Havn
Klasser som seiler pølsebane på Værla syd for kanalbroen fortøyer i kanalen
på sydsiden av kanalbroen til Jeløy, eller i Moss Seilforenings havn.
Øvrige båter tilbys havneplass i Mossesundet, på kanalbroens nordside. Her
skaper vi et hyggelig maritimt miljø umiddelbart utenfor regattakontoret og
Restaurant Tollboden. Alle båter ligger gratis, og båter som skal delta i Hollenderseilasen kan også bli liggende gratis i enten Moss eller Son til helgen etter.

Lagseiling
Vi premierer beste sammensatte foreningslag. Et lag må bestå av tre båter i
minst to forskjellige klasser. Dette gjelder ikke tur-klassene.
Det er tillatt å stille flere lag per forening.
Askøy vant vandrepremien i 2006, Moss tok den hjem i 2007 før Bundefjorden tok den i 2008. Vi forventer knallhard konkurranse!

Premiering
Belamarin AS stiller opp et storslått premiebord med premier til en samlet
verdi av kr 50 000 i Raymarine produkter.
Lørdag premieres dagens klassevinnere.
Sammenlagtpremiering for alle klasser og premiering for lagseilas søndag.

For ytterligere opplysninger og påmelding, følg med på :

www.moss-seilforening.org
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KUNNGJØRING
Separate kunngjøringer vil publiseres for
Express og 11:MOD NM.
ORGANISERENDE MYNDIGHET:
Moss Seilforening, Postboks 371, 1502 Moss
REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert
i Kappseilingsreglene, NSFs sikkerhetsbestemmelser i
kategori 6, samt seilingsbestemmelsene for seilasene.
Regattaen er betegnet som kategori C for reklame. Alle
båter pålegges å føre regattasponsors merker og flagg
og kan pålegges å installere arrangørens GPS sporingsenhet. Hvis det oppstår konflikt mellom denne
kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, gjelder seilingsbestemmelsene.
PÅMELDING
Nettpåmelding på www.seilmagasinet.no og startkontingent kr 850 må være Moss Seilforening i hende
innen fredag 14. august 2009 kl 16.00.
Etteranmeldinger kan aksepteres mot forhøyet startkontingent. Deltakerlister, klasseinndeling og seilingsbestemmelser kunngjøres på www.moss-seilforening.org.
Mannskapslister og egenerklæring må leveres pr.
e-post eller direkte til Moss Seilforenings sekretariat
i Restaurant Tollboden, senest innen rormannsmøtet
lørdag 22.8 2009 kl 10.00.
Sponsors flagg og klistremerker deles ut fra Moss
Seilforenings sekretariat i Restaurant Tollboden på
nordsiden av Kanalbroen i Moss fra fredag 21.8 kl
17.00.
Kopi av gyldig målebrev og forsikringsbevis for ansvar
overfor tredjemann skal forefinnes om bord.
Båter som viser reklame skal kunne fremlegge gyldig
reklamelisens ved kontroll.
KLASSER
ORC International, LYS, LYS ”Twostar” med mannskapsbegrensning 2 personer der ett av mannskapene må
være over 18 år pr båt og entypeklasser.
Det kreves minimum 5 båter for å danne egen klasse.
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen
klasser. Endelig inndeling i klasser kunngjøres i deltakerlisten. Deltakere kan ikke endre sin klasse eller
handikaptall etter fredag 14.8 kl 16:00
LAGSEILAS
Seilforeninger inviteres til å danne lag. Et lag består av
tre båter i minst to forskjellige klasser som seiler enten
LYS, ORC International eller entypeklasse.
Det er tillatt å stille flere lag per forening. Lag må
meldes på i sekretariatet innen rormannsmøtet lørdag.
Poengberegningen baseres på over-all plassering i
klassen, med vekting av plasspoeng i henhold til antall
båter i klassen.
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TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE

Fredag 21.8

Kl 14.00 Åpning og rormannsmøte for Express og
11:MOD
Kl.16.00 Første varselsignal i startprosedyren
Kl 19.00 Gjennomgang av regler, prosedyrer 			
og arrangement for Raymarine Race

Lørdag 22.8

Kl 10.00 Åpning og rormannsmøte for
Raymarine Race
Kl.11.00 Første varselsignal i startprosedyren.

Søndag 23.8

Kl 11.00 Første varselsignal i startprosedyren.
Det er planlagt totalt 6 seilaser for ORC International
Ranking, NORLYS Regionmesterskap og entypeklasser
som seiler på utlagt pølsebane.
For LYS ”Twostar” er det planlagt tre løp på pølsebane
lørdag og distanseseilas søndag. For øvrige klasser er
det planlagt ett løp på faste og utlagte merker per dag.
BANER OG BANEOMRÅDER
Rankingseilaser for ORC International, Regionmesterskap i LYS og Entypeklasser seiler på pølsebane i
området syd eller sydvest av Jeløy. LYS ”Twostar” seiler
pølsebane i området syd eller sydvest av Jeløy lørdag,
distanseseilas søndag. Distanseseilas for LYS-båter
som ikke deltar i regionmesterskapet seiles begge
dager med start i Mossesundet utenfor bryggen ved
regattakontoret. Innkomst søndag utenfor moloen på
Søly båthavn.
POENGBEREGNING
Lavpoengsystemet, slik det er beskrevet i Appendiks A
i Kappseilingsreglene vil bli benyttet.
PREMIERING
Det vil være ¼ premiering i hver klasse.
Raymarine vandrepokal tildeles vinner av lagseilas.
Moss Seilforenings Spiker tildeles vinner av hver seilas i
hver klasse begge dager.
TEKNISK KONTROLL
Det vil bli foretatt teknisk kontroll av båter og utstyr.
Kontrollene kan foregå som stikkprøver før, under eller
etter regattaene.

