VET Seilføringsregler 2010-2011
Målsetting med seilreglene er å gi rettferdig seilføring innenfor de begrensinger måltallberegning setter.
Det legges vekt på at det tradisjonelle for bruksbåtene skal gis fortrinn. Det legges vekt på at alle skal
kunne delta med tradisjonell seil og seilføring slik at det ikke skal være nødvendig med spesielle
regattaseil for å ha vinnersjanser.
Seilføring til et måltall.
• Det er et måltall for hver seilkombinasjon. Både tekst og arealer viser hvilke seil som hører til hvert enkelt måltall.
• Jager, flying jibb eller mesan stagseil kan føres mot et tillegg på 0,01 pr stk.
• Mindre hardværsseil kan selvfølgelig erstatte de større lettværsseilene som er oppført.
• Seil skal stå der de er ment og skal ikke flyttes, unntatt klyver som kan dras inn på klyverbommen, se under.
• Gennaker eller spinnakerlignende seil er ikke tillatt.
• Leseil, seil under bommen etc, er ikke tillatt.
Fokk og klyver størrelser.
• Det er ikke lenger begrensinger på forseilenes størrelse. Storklyver og Genoa er tillatt i alle klasser.
• På kutterrigg kan fokk brukes i tillegg der hvor det er oppført i målebrevet.
Spriing og flytting av forseil
• Spriing av forseil er nå helt fritt. Vi har derved gått bort fra tidligere system hvor det spridde forseilet hadde størst
vekttall. Isteden er det nå progressivt vekttall på klyveren slik at båter med klyver som er mye større enn fokka bør
spri klyveren for å seile optimalt i forhold til måltallet. Genoa har maks vekttall.
• Lengden på spristaker er fri og kan settes fra hvilket som helst punkt. Det kan brukes flere spristaker. Det er lov å
spri i le, og i lo og le samtidig.
• Klyveren kan dras inn på løperingen men halsen kan ikke løsnes fra løperingen eller fra annet fast innfestingspunkt
og toppen kan ikke løsnes og flyttes til annet fall.
Arrangementet må ikke gå ut over båtens mulighet for rask manøvrering i feks vikesituasjoner eller mann over bord.
• Fokka kan senkes på fokkestaget.
Senkes fokka må det holdes utkikk i baugen person så lenge fokka er senket.
Arrangementet må ikke gå ut over båtens mulighet for rask manøvrering i f.eks. vikesituasjoner eller mann over bord.
Seilduk og seil kutting.
• Måltallet har forskjellig vekttall på dacron og tyngre duker som Duradon, Clipper, Classic og Bomull. Vekttallene i
VET formelen varierer med båtstørrelsen.
• Det er ikke kjent at eksotisk seilduk er brukt på våre skøyter, men hvis det kommer vil det antageligvis tas opp på
åpent medlemsmøte i SSCA om det skal forbys eller gis et tillegg i måltallet.
• Radialkuttede seil forekommer og ev tillegg kan vurderes av åpent medlemsmøte i SSCA.
Seilareal
Alle oppfordres til å kontrollere seilarealene sine.
Arealene på gamle seiltegninger er ofte unøyaktige. Og seilmakerne har ofte kuttet av mye fra unøyaktige seiltegninger
for være sikker på at seilene ikke er for store og må syes om.
• På VET nettsiden kan det lastes ned et regneark som beregner seilarealene ut fra lengden på likene.
• Ta mål på likene på seiltegningen og legg inn i regnearket.
• Få de nøyaktige likmålene (ikke kvm) fra seilmakeren som har sydd seilene.
• Eller mål seilene med målebånd. Mål seilene hardt utstrukket, gjerne på båten. Merk at hjørnenes målepunkter skal
være skjæringspunktene mellom likene og at dette punktet ofte ligger utenfor øyer i seilene og med spisse seil med
avrundede hjørner utenfor selve seilet, dvs lengre lik. Vær obs på cutback på gaffelseil under kloa og ev i halsen, litt
vanskelig å måle!
• Send inn utfylt regneark til vet@ssca.no
Forandringer av seilareal, etc.
Hvis det er feil i målebrevet eller gjort forandringer som kan innvirke på måltallet, må nytt målebrev utskrives.
Feil data i målebrevet er grunnlag for diskvalifikasjon i regatta.

Målebrevkomiteen: vet@ssca.no
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