
Seilingsbestemmelser for 

Askøy Rundt 2015
Lørdag 15 august 2015

Askøy Seilforening, som organiserende myndighet, ønsker velkommen til Askøy
Rundt lørdag 15 august 2015. Deltagere 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, før, under eller etter seilasen.

1. Regler

- Regattaen vil være underlagt "reglene" slik de er definert i 
Kappseilingsreglene.

- Gjeldene NOR LYS Rating Regler.

- Handikapsystemet NOR Rating benyttes og korrigert tid regnes etter tid på tid 
metoden.

- ORC's sikkerhetsbestemmelser, kategori 6. («Korte kappseilaser, på maks. 30 
n.m., i skjermede fjorder og skjærgård, som seiles i dagslys og i tidsrommet 1. 
april til 31. oktober»).

- NSF's reklameregler.

- Kunngjøring og Seilingsbestemmelser



2.  Regattakontor og melding til deltagerne

Meldinger til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen utenfor
regattakontoret på Askøy Seilsportsenter. Meldingen vil også bli lagt ut på 
regattaens hjemmeside på Seilmagasinet.

3. Forandringer i seilingsbestemmelsene

Eventuelle forandringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl.09.00 
samme dag som de trer i kraft, bortsett fra at eventuell forandring i 
tidsprogrammet for kappseilasen vil bli oppslått før kl. 19.00 dagen før den trer 
i kraft. Meldingen vil også bli lagt ut på regattaens hjemmeside på 
Seilmagasinet.

4. Arrangøren forholder seg retten til sponsorreklame

5. Rett til å delta

Regattaens NOR-Rating-klasser er åpen for alle båter med gyldig NOR-Rating 
bevis.

Regattaens TURklasse er åpen for alle båter som er i samsvar med ORC, norsk 
kategori 6.

I NOR-Rating-klasse for Doublehanded er det tillatt å bruke elektriske 
hjelpemidler, eks. autopilot

5. Startprosedyre

Seilasen startes ifølge kappseilingsregel 26

6. Startområde og starttidspunkt

Startområde er øst av Askeneset og første varselsignal er kl. 10.55



7. Klasseflagg mm.

Starttider, Startrekkefølge, klasseinndeling og klasseflagg vil bli angitt i 
deltakerlisten, som legges ut på regattaens hjemmeside på Seilmagasinet 
senest kl 19:00 kvelden før kappseilasen.

8. Løpet

Start ved Askeneset i Herdlefjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det 
Naue, Søreflu stake 60° 35,38' N, 004° 56,84' Ø rundes om babord,  sørover 
Hjeltefjorden mot Lille og Store Jona som rundes om babord og i mål mellom 2 
utlagte bøyer vest for Ramsøy.

9. Startlinje

Startlinjen er mellom 2 utlagte bøyer.

10. Flytting av startområde

Ved flytting av startområde heises signalflagg «L» på startbåt og lydsignal gis. 
Ny startlinje vil være mellom 2 bøyer, eller mellom bøye og båt som fører 
signalflagg «M»

11. Tilbakekalling

Signal om individuell tilbakekalling vil bli gitt i henhold til regel 29.1. 

Signal om generell tilbakekalling vil bli gitt i henhold til regel 29.2. Klasser som 
får generell tilbakekalling får omstart før neste klasse startes

12. Avkorting av løpet

Seilasen kan avkortes ved alle rundings / passeringsmerker

Signal om avkortning vil bli gitt i henhold til regel 32. Hvis "S" vises alene gjelder
avkortingen alle klasser som ennå ikke har rundet merket. Vises klasseflagg 



sammen med "S" gjelder avkortingen bare for den klasse som klasseflagget 
angir.

13. Mållinje

Ved fullført løp er mållinjen mellom 2 utlagte bøyer rett vest for Ramsøy

14. Maksimaltid

Båter som ikke er kommet i mål innen kl.19.00, noteres som ikke fullført og vil 
bli skåret som DNF. Dette endrer regel 35.

15. Brutt seilas

Båter som bryter seilasen må melde fra om dette til regattasjefen over VHF 
kanal 69 eller mobil 918 48 527

16. Protester

Protestfrist er satt til 1 time etter siste båt er gått i mål.

Protester må leveres for registrering på regattakontoret på Seilsportssenteret 
innen fristen. Tid for høring vil bli oppslått på oppslagstavlen.

Protestkomiteen ledes av Karl Petter Haugen

17. Premiering

Det foretas rormannspremiering til 1/3 av påmeldte båter i hver klasse.

Vandrepokaler:

Shorthanded pokalen, Nor-Rating uten spinnaker, Herdlapokalen, Askøy Rundt 
pokalen, Mefjordboen pokalen.



Premieutdeling finner sted på Askøy Seilsportssenter umiddelbart etter 
seilasen og eventuelle protester er behandlet.

God Seilas.

Finn Espeseth 918 48 527

Regattasjef




