
 

 
 

Kunngjøring 
 

Askøy Rundt 2014 

Lørdag 16. og søndag 17.august 
 
Askøy Seilforening har gleden av å invitere tur & havseilere til Askøy Rundt lørdag 
16. og søndag 17. august. Nytt av året er at vi åpner for en egen Singelhanded 
klasse for de som ønsker å seile alene. 
 
Regattaen seiles i område Byfjorden, Herdlefjorden og Hjeltefjorden,  
med varselsignal for første start lørdag 11.55 og søndag kl. 10.55. 
 
Askøy Rundt er Vestlandets store seilerhelg og blir i år arrangert for 36. gang, og ca. 
30 nautiske mil skal tilbakelegges over to dager. Regattaen starter på Byfjorden ved 
Bakarvågen og det seiles lørdag på østsiden av Askøy til overnattingshavn på 
Herdla.  
 
Søndag seiles det sørover på vestsiden av Askøy til mål i Hauglandsosen ved Askøy 
Seilsportssenter.  
 
Regattaen har en sosial profil som passer for venneseiling, kollegaseiling, 
dameseiling, familieseiling med barn og for regattaseilere som liker utfordringer.  
 
Regler  
Regattaen er underlagt ISAF internasjonale kappseilingsregler for 2013-2016, med 
nasjonale forskrifter.  
 
I tillegg gjelder:  

 Kunngjøring (innbydelse) og seilingsbestemmelsene. Dersom det er 

uoverensstemmelser mellom disse dokumentene er det seilingsbestemmelsene som 

har presedens.  

 Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser - norsk kategori 6.  

 Gjeldende NOR Rating-regler. 

 
Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Klasseinndeling  
Det seiles i følgende klasser: 
- NOR Rating uten spinnaker 
- NOR Rating med spinnaker 
- NOR Rating Doublehanded 
- NOR Rating Singlehanded  
- Entype klasser: Dersom det blir påmeldt 3 eller flere av samme entype båt,  
  kan arrangøren opprette egne klasser for disse båtene.  
- TUR-klasse 
  

Arrangøren kan velge å slå sammen klasser avhengig av antall påmeldte båter.  
  
Respitt system  
Lavpoengsystemet, Appendiks A i Kappseilingsreglene benyttes. NOR Rating 
benyttes som handikappsystem. Korrigert tid vil bli beregnet ut fra Rating/Tid på tid. 
 
Påmelding  
Påmeldingsfrist er tirsdag 12.august kl. 23.00 og det er NOR Rating målebrevet ved 
denne frist som gjelder ved seilasen. Påmelding gjøres elektronisk på regattaens 
egen side på http://www.seilmagasinet.no/?regatta=1637. Startkontingent er kr 450,- 
og betales på Internett med Visa eller Mastercard. Påmeldingen er gyldig når 
betalingen er godkjent og bekreftelse er mottatt pr. epost. Startkontingenten blir ikke 
tilbakebetalt om man trekker seg fra å delta. Etteranmeldelse kan gjøres elektronisk 
på http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=1637&act=paameld innen fredag 
15. august kl. 19:00. Etteranmeldelseskontingent er kr 600,-. Etteranmeldte båter får 
båtens høyeste registrerte NOR Rating måltall.   
 
Premiering  
Det blir rormannspremiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse.  
  
Ansvarsfraskrivelse  
Deltakere i regattaen deltar 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 regattaen, verken før, under 
eller etter regattaen.  
  
Lisens til Norges Seilforbund  
Askøy Rundt 2014 er en lisenspliktig regatta for alle båter bortsett fra TUR-klassen. 
Les mer om lisens ved å klikke følgende link: 
http://www.seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx  
  
Forsikring  
Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.  
  
Regattasjef 
Finn Espeseth, tlf.: 918 48 527 
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