Er det deg som skal seile banene nedenfor på kortest tid i din
klasse, og kanskje raskest av alle?

Du bestemmer når du vil seile, under hva slags
vindforhold, med hvilken båttype, sammen med hvem.
Alt du trenger å gjøre er å seile og så melde ifra.

NÅ UTFORDRES ALLE SEILERE I FORENINGEN:
Seil banen nedenfor på raskeste tid -i din klasse. Riktignok lager vi en lang bane for kjøl båter og en kort bane
for joller. På hver av banene blir det en overall vinner med raskeste tid.
Vi utfordrer følgende klasser til «seil når du vil» konkurranse om å seile en fast pølsebane bane på korteste tid.
For å gi resultatet mening deler vi inn båtene i klasser til hver bane.
Joller Kort bane:
•
•
•
•
•
•

Windsurfere
OK Joller
Laser
Optimist
Snipe
Reva

Hver type jolle noteres med egen score, og overall for joller. Vi
noterer oss også antall ganger du seiler. Husk å notere tiden ved
start og ved runding målbøye etter runding Østenskjær første
gangen.
Kjølbåter Lang bane
•
•
•

H-Båter/Drake
Havseilere uten målebrev får måltall satt.
Nor Rating Pølsebane vindbasert.
o Lite vind < 4,5 m/s
o Mellom 4,5 - .7 m/s
o Mye > 7 m/s

Her skal tid ved start noteres, og tid ved runding Start/målbøye etter andre gangs runding Østenskjær.
De store forskjellene i vindbaserte måltall skyldes først og fremst NorRating estimerte håndteringskostnader.
Med de mange slag og spinnaker, gennaker opptak og nedtak, som naturlig konsekvens av banetype, vil
båtstørrelse og type gi forskjellige utfordringer. Fordelene med å ha et trimmet mannskap er åpenbar. Det er
bare å Inviter noen med på laget ditt og møte utfordringen sammen. Husk, nå kan dere selv bestemme når det
skal seiles og under hvilke forhold. Dere trenger bare rapportere inn de beste seilasene deres. Beste tid i hver
klasse og overall settes opp på hjemmesidene kort tid etter at regattaen er registrert og godkjent av Tur og
Hav.
Hvordan bestemmes vindhastighet:
Vi har en værstasjon hvor vi kan gå tilbake å se på hvilken vind som rådet i en bestemt periode, og sette rating
på grunnlag av det. Her kan vi tydelig se hvilken hastighet som var dominerende på et gitt tidspunkt, og dermed
sette måltallet. Vi ber om at hver enkelt seiler selv setter måltallet med utgangspunkt i nedre linje på grafen.
Tur og hav vil kontrollere og om det kreves endre måltallet. Interaktiv graf (aasgaardstrand-seil.no)

RACEQS

Les om hvordan dere skal sette opp RaceQs her. Siden denne regattaen ikke er predefinert i RaceQs må hver
båt registrere seg på RaceQs og sette opp din egen avspillingside. Der vil din registrerte seilas dukke opp og den
kan du dele med andre, via Email til «turoghavregatta@seilforeningen.no». Du kan selv sette opp banen i
RaceQs.
BANEN SOM SKAL SEILES

Lang Bane: Start- BB Småskjær – BB grønn stake Østenskjær – SB eller
BB målbøye – SB eller BB grønn stake Østenskjær – SB eller BB mål
Kort bane: Start- BB Småskjær – BB grønn stake Østenskjær – SB eller
BB målbøye

Innrapportering.
Epost sendes til turoghavregatta@seilforeningen.no
Rapporter

med følgende opplysninger:

Verdi

Seilnummer
Båtnavn
Skipper
Mannskap
Startdato
Start tidspunkt
Målgang
RaceQs kan vises (ja/Nei)

RaceQs video er delt med Tur og Hav i egen e-post.

NorRating båter:
Vurdert vindstyrke
Vurdert Rating

Tur og Hav tar på seg jobben med å registrere alle innmeldte seilaser, gi tilbakemelding til Skipper, og formidle
resultater i form av meldinger på vår hjemmeside og om det tillates, legge ut RaceQs Video.

OPPSUMMERT

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Bestem deg for å seile denne banen når du vil, med hvem du vil.
Sett gjerne i gang RaceQs før du starter.
Noter starttid og målgang.
Skru av RaceQs.
Når du er klar:
a. Seiler du NorRating, kan du sjekke vindstyrken på hjemmesiden vår og selv anbefale måltall.
b. Del RaceQs Video med oss via egen e-post l eller send med lenken til video (Del med Twitter,
copy /past).
c. Send turoghavregatta@seilforeningen.no informasjonen i skjema ovenfor.
Vent tålmodig på at en fra Tur og hav kan sjekke resultatene dine og legge dem ut på hjemmesiden..

