
  

KUNNGJØRING 

Askøy Seilforening 

har gleden av å invitere til den tradisjonelle regattaen 

Askøy Rundt for 41. gang, 

lørdag 17.08.2019. Årets utgave heter:  

Nautic Askøy Rundt 

 
1. Følgende regler vil gjelde: 

 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 
–  2020. 
 

1.2 Gjeldende NOR Rating regler. 

 

1.3 Kunngjøring og seilingsbestemmelser. 

 

1.4 I klassen NOR Rating doublehanded er det kun tillatt med 2 personer om bord og det 
er tillatt å bruke elektroniske hjelpemidler, f.eks. autopilot, dette endrer regel 52.   
 

1.5 Sikkerhetsbestemmelser: Enkel sikkerhetsforskrift for kappseiling. Gjelder 
kappseiling ved dagslys i skjermede farvann. Norsk, uoffisiell utgave av OSR Appendiks B. 
Båtene skal seile i samsvar med "NOR Rating  - Enkel sikkerhetsforskrift". I tillegg skal de 
være utrustet med VHF og alle ombord skal ha på redningsvest. "Enkel sikkerhetsforskrift" 
finnes på www.norrating.org under "Dokumenter", og det ligger en kopi av dokumentet 
under menypunktet «For deltagerne» på regattaens hjemmeside 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3275. 
1.6  Reklame: World Sailing Regulation 20 APPENDIX 1 Advertising Code. 

1.7 Poengberegningen følger Lavpoengsystemet, Appendix A i Kappseilingsreglene. 
 
2. Rett til å delta og påmelding: 
2.1 Regattaen er åpen for alle båter med gyldig NOR Rating målebrev. Det er egen klasse 
for Tur. Båter som ikke har gyldig målebrev for NOR Rating før start, flyttes over i turklassen. 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3275


 
2.2      Båter som har rett til å delta kan påmeldes regattaens hjemmeside 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3275  innen onsdag 14.08.2019 kl 16.00. 
2.3      Etteranmeldelse senest fredag 16.08.2019 kl 16.00 
 
 
Klasser: 

• NOR Rating m/ spinnaker t.o.m 0,940 

• NOR Rating m/ spinnaker f.o.m 0,941 t.o.m 1.009 

• NOR Rating m/ spinnaker 1.010 og over 

• NOR Rating u/ spinnaker 

• NOR Rating doublehanded 

• TUR 

 
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved få deltagere i en klasse.     
 

3 Påmeldingsavgift: 
3.1 Ordinær påmeldingsavgift er kr 300,- som betales med kort via regattaens 
hjemmesside https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3275 ved påmelding 
 
3.2 Påmeldingsavgift ved etteranmeldelse kr 400,- 
 
4 Oppslagstavle: 
4.1 Offisiell oppslagstavle vil før og under regattaen være regattaens hjemmeside 
på https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3275  
 
4.2 Etter regattaen vil informasjon også bli publisert på oppslagstavle ved 
regattakontoret på Askøy seilsportsenter. 
 
5         Tidsprogram: 
 Varsel for første start er lørdag 17.08.2019 kl 11.55. 
 
6         Seilingsbestemmelser: 
Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på regattaens hjemmeside 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3275 senest onsdag 14.08 kl 18.00. 
 
7 Løpet: 
7.1 Startområde er på østsiden av Askøy ved Askeneset.  
 
7.2 Løpet går nordover Herdlefjorden igjennom Det Naue, rundt nordsiden av Askøy og 
sørover Hjeltefjorden med målgang vest for Ramsøy. 
 
8 Båtplasser: 
Deltagende båter vil etter regattaen få tildelt båtplass på Askøy seilsportsenter. 
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9 Premier: 
 
9.1 Premieutdeling foretas under seilerfesten samme kveld på Askøy seilsportsenter. 
 
9.2 Det foretas 1/3 premiering av deltagende båter i hver klasse. 
 
10 Ansvarsfraskrivelse:  
Deltagere i regattaen deltar ene og alene 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 
regattaen. 
  
11 Forsikring: 
 
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 
12 Ytterligere informasjon: 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt regattasjef Finn Espeseth på mobil 91848527. 


