
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

 

 Smøla Rundt 2017 

16-17 juni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mektig, vakkert, uforglemmelig, den må bare oppleves,  et must… 

 

Dette er ord som har blitt brukt av tidligere deltagere i denne regattaen. 

Mange vil nokk si at denne seilasen er den som står høyst når det gjelder seilopplevelse i vår region. 

 

Seilasen er ca 90 Nm lang og seies rundt blant annet Smøla 

 

I år har alle mulighet til å bli med å oppleve seilasen rundt Smøla. 

Tidligere var den kun åpen for Doublehanded, men det er nå endret. 

Seilasen bliver satt opp i 3 klasser: DH, Full besetning og Tur 

 

Vi håper på en god oppslutning rundt arrangementet og selvfølgelig høytidlig premiering Lørdags 

kveld med lysbildeshow og god mat ☺ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Kunngjøring 
 

1. REGLER 

1.1. Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. 

1.2. Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser 

1.3. ISAFs Kappseilingsregler for 2017 -2020. 

1.4. De internasjonale sjøveisregler med norske tillegg. 

1.5. Nasjonale myndigheters forskrifter, med unntak av de endringer som er gjort i disse 

seilingsbestemmelsene. 

1.6. ORCs sikkerhetsbestemmelser, Kategori 4. 

1.7. NORLYS NOR Rating-regler 2017. 

1.8. NSFs reklameregler. 

1.9. Respittsystemet NOR-Rating, hvor korrigert tid beregnes etter metoden «tid på tid» 

1.10. Gjeldende NOR Rating-måltall per 13. Juni 2017 kl. 12:00 

1.11. Dersom det er avvik mellom Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene skal Seilingsbestemmelsene 

gjelder. 

 

2. BETINGELSER FOR Å DELTA 

2.1. Regattaen er åpen for alle båter som har gyldig shorthanded NOR-Rating-måltall på minimum 0.832 

(tilsvarende shorthanded måltall til Express) og som tilfredsstiller ISAFs sikkerhetsbestemmelser, kategori 

4. Kontroll av sikkerhetsutstyr kan bli foretatt på alle båter før seilasen eller etter seilasen. 

2.2. Mannskapet skal bestå av minimum 2 personer. 

2.3. Minimumsalder for skipper er 18 år og for mannskap 16 år. 

2.4. Minst 1 av mannskapet skal ha gyldig VHF-sertifikat. Det skal være to mobiltelefoner om bord. 

2.5. Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

2.6. Alle båter må opplyse om mobilnummer som vil bli brukt under regattaen og e-postadresse ved 

påmelding, dette for å lette kommunikasjonen med deltakerne. 

2.7. Arrangøren forbeholder seg retten til å publisere sponsorreklame på deltager båter i for m av flagg eller 

klistermerke som er lett og fjerne etter seilasen. 

 

3. PÅMELDING OG REGISTRERING 

3.1. All påmelding skjer på regattaens internettside: 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2740  og betales på internett. Påmeldingen er 

gyldig når betalingen er godkjent, og alle krav under Regel 2 i Kunngjøringen er oppfylt. 

3.2. Påmeldingsavgift er kr. 100,-. 

3.3. For tilreisende er Havneavgift på Kristiansund gjestehavn. Priser er tilgjengelig på: 

http://www.smaabat.no  

3.4. Påmeldingsfrist er 13 juni 2017 Kl:12:00 

3.5. Startkontingent blir ikke tilbakebetalt om man trekker seg fra å delta. 

3.6. Registrering: Fredag 16juni fra kl: 10:00 til kl: 11:00 på regattakontoret  

 

4. REGATTAKONTOR 

4.1. Det offisielle regattakontoret vil være klubbhuset til Kristiansund seilforening i Vågen ved Mellomverftet. 

Offisiell oppslagstavle er utenfor klubbhuset. 

 



                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

5. LØP 

5.1. Løpet startes På Bremsnesfjorden i samarbeid med Redningsselskapet Kl:18:00 

5.2. Detaljerte løps- og merkedefinisjoner finner du i Seilingsbestemmelsene når de offentliggjøres 14 Juni. 

 

6. SEILINGSBESTEMMELSER 

6.1. Seilingsbestemmelsene vil også bli kunngjort på regattaens hjemmeside innen 14 Juni. 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2740  

 

7. ANSVARSFRASKRIVELSE 

7.1. Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 4 – avgjørelse om å kapp seile. Den 

organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall 

inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 

 

 

 

8. PREMIERING 

8.1. Det blir premiering til en tredjedel av de startende båter i hver klasse. 

8.2. Draugen Vasen tildeles «over al vinner i korrigert tid for dem som stiller  Doublehanded». 

8.3. Regattaledelsen kan i tillegg beslutte å premiere deltakere som av annen årsak fortjener en påskjønnelse. 

 

 

 

9. FORBEHOLD 

9.1. Det tas forbehold om endring av de oppgitte klokkeslett i dette dokument og nærmere beskrivelse av 

løpet. I den grad det er uoverensstemmelser mellom seilingsbestemmelsene og denne kunngjøringen, er 

seilingsbestemmelsene overstyrende. 

 

10. YTTERLIGERE INFORMASJON 

10.1. For ytterligere informasjon vennligst kontakt:  

Regattasjef:  

Vidar Kjønnø 

Tlf:93639143 

Mail:freiknall@hotmail.com 


