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KUNNGJØRING 

   Tidspunkt for seilasen 

Lørdag 3. oktober 2015 kl. 12:00 

   Start, mål- og løpsområde 

Start og mål v/molo i Leirvik havn. Seilasen er ca 16 nm. i «Sunnhordlands-bassenget» 

Klosterfjorden/Bømlafjorden, område mellom Leirvik, Halsnøy og Tittelsnes. Nærmare 

detaljer vedrørende løpet vil bli angitt i seilingsbestemmelsene  

   Havneplass  

Gratis havneplass med strøm for deltakende båter i Leirvik fredag til søndag. 

      Regler 

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, 

med nasjonale forskrifter. I tillegg gjelder: 

· Kunngjøring og seilingsbestemmelsene 

· ORC Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser - norsk kategori 6 

· NOR Rating regler 2015 

· NSFs reklameregler gjelder. 

   Klasseinndeling 

Det seiles i følgende klasser: 

 Tur-klasse 

 NOR Rating 0-0,920 

 NOR Rating 0,921-0,984 

 NOR Rating Over 0,984 

 NOR Rating uten spinnaker 

 Shorthanded (1 eller 2 ombord) 

Arrangøren kan slå sammen klasser avhengig av antall påmeldte båter, entype klasser kan 

bli etablert ved minimum 3 like båter. 
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 Måltall 

Måltall ved påmeldingsfristens utløp gjelder. 

 Respitt system 

Korrigert tid beregnes etter metoden "tid på tid". 

 Påmelding 

Påmelding og betaling kan gjøres via link fra vår nettside http://www.stordseilforening.no 

eller direkte via http://www.seilmagasinet.no ved å følge videre link til regattaens 

hjemmeside. 

Påmeldingsfrist er onsdag 30. september. Etter anmelding godtas innen torsdag 1. oktober 

2015 kl. 20:00. 

Startkontingent kr. 400.- (etteranmelding kr 500,-), som betales med VISA/Mastercard i 

forbindelse med påmelding. Startkontingent vil ikke bli refundert. 

Startkontingenten inkluderer to døgns gratis havneplass med strøm. 

  Registrering 

Registrering skjer i ABB bygget ved gjestehavna (inngang sjøsiden). Regattakontor er åpent  

fredag 2. oktober kl 20-23 og lørdag 3. oktober kl 09-11. 

   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. 

  Forsikring 

Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

   Premiering 

Det blir premiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse og egen premie til beste 

start. 

   Seilingsbestemmelser 

Seilingsbestemmelser legges ut senest onsdag 30. september på regattaens hjemmeside på 

seilmagasinet.no, samt på www.stordseilforening.no 

http://www.stordseilforening.no/
http://www.seilmagasinet.no/
file:///C:/Data2/DROPBOX/WWR%202014/Til%20utskrift/www.stordseilforening.no
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   Sosiale arrangementer – Windjammer-festen på Stord Hotell 

Etter seilasen lørdag blir det seilerfest med bespisning og premieutdeling, her blir det 

anledning til å ta med seg de som ikke seilte.  

Påmelding til seilerfesten gjøres i eget felt i forbindelse med påmelding til regattaen. 

Betaling (kr 440,-/person) til hotellets representant må gjøres på regattakontor mellom 

kl.10- 11 Lørdag. 

(kald forrett, varmbuffet med to forskjellige varmretter med tilbehør, dessertbord med 

kaffe) 

 

   Regattasjef 

Tor-Inge Miljeteig, mob 948 03 446. Eventuelle skriftlige henvendelser knyttet til regattaen 

kan gjøres til stordseilforening@gmail.com 
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