
 

Seilingsbestemmelser  

1. Regler  
1.1 Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2021-2024  

1.2 I tillegg vil følgende gjelde for stevnet:  

1.2.1. Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.  

1.2.2. De internasjonale sjøveisregler med norske tillegg.  

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

seilingsbestemmelsene.  

1.2.4. World Sailing Offshore Special Regulations (OSR) sikkerhetsbestemmelser, Kategori 3, med 

unntak for krav om sikkerhetskurs og flåte.  

1.2.5. NOR Rating-regler 2021.  

1.2.6. NSFs reklameregler.  

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

1.2.8. For deltakende båter brukes gjeldende NOR Rating-måltall per 21. mai 2021 kl. 24:00. 

1.3 Dersom det er avvik mellom Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene skal 

Seilingsbestemmelsene gjelde.  

1.4 Mellom solnedgang (her satt til kl 2230) og soloppgang (her satt til kl 0430) gjelder     

sjøveisreglene i stedet for kappseilingsreglene.   

1.5 I tidsrommet mellom solnedgang og soloppgang skal lanterner være tent.   

  

2. Betingelser for å delta 
2.1 Regattaen er åpen for alle båter som har gyldig NOR Rating-måltall og som tilfredsstiller ISAFs 

sikkerhetsbestemmelser, kategori 3 med unntak for krav om sikkerhetskurs. Kontroll av 

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

2.2 Mannskapet skal i seilasen bestå av 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 minst to mobiltelefoner om 

bord.  

2.5 Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig tredjeparts 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 og gjøre regattaen medievennlig.  

2.7 Arrangøren forbeholder seg retten til sponsorreklame på alle deltakende båter.  



3. Regattakontor  

3.1 Regattakontor vil være servicebygget på Askøy Seilsportsenter.  

Postadresse: Askøy Seilforening, Friluftsvegen 63, 5310 Hauglandshella.  

Offisiell oppslagstavle på veggen utenfor servicebygget.    

 

4. Påmelding og registrering 

4.1 All påmelding skjer på regattaens internettside: 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3561 og betales på internett. Påmeldingen er gyldig 

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

4.2 Påmeldingsavgift er kr. 1500.  

4.3 Havneavgift på Askøy Seilsportsenter før og etter regattaen er inkludert i påmeldingsavgiften.  

4.4 Påmeldingsfrist er lørdag 15. mai 2021 kl 23.59.  

4.5 Registrering: Fredag 21. mai fra kl 18:00 til kl 21:00 på Askøy Seilsportsenter og lørdag 22. mai fra 

kl 09:00 til kl 10:00 samme sted.    

  

5. Endring i bestemmelser og beskjed til deltakere  

5.1 Varsles med signalflagg L heist på flaggstang ved den store kranen, oppslått på den offisielle 

oppslagstavlen på servicebygget.  

  

6. Kommunikasjon med deltakerne  

6.1 Mobiltelefon vil benyttes til kommunikasjon mellom den enkelte båt og regattakontoret.  

6.2 VHF kanal 69 vil benyttes for felles beskjeder.  

6.3 Regattasjef: Torbjørn Halvorsen, mobil 414 40 186,  

arrangementsansvarlig Trond Berntsen, 916 92 881 

   

7. Tidsprogram for seilasen  

7.1 Varselsignal 10:55.  

7.2 Maksimaltid: Båter som ikke har gått i mål innen mandag 24. mai kl.12:00 vil bli ansett å ha brutt 

løpet og blir scoret DNF. Dette endrer regel 35.  

   

8. Start, løp og avkortning  

8.1 Start  

8.1.1 Startområdet er i Hauglandsosen ved innløpet til Askøy Seilsportsenter. Startlinje mellom to 

gule bøyer, startretning fra nord mot syd. Ved eventuell flytting av startområde heises signalflagg «L» 

på startbåt og lydsignal gis. Følg startbåt til nytt startområde.  

8.1.2 Startprosedyre er i henhold til regel 26.   

8.1.3 Startrekkefølge, klasseflagg og klasseinndeling framgår av deltakerliste.  

8.1.4 Båter som starter for tidlig ved start og ikke går tilbake for å starte korrekt, vil bli idømt et 

tidstillegg av protestkomiteen. Tidstillegget vil være 1 minutt for hvert sekund en båt starter for 

tidlig, og tilleggs-straffen idømmes uten høring. Dette endrer regel 63.1 8.1.5 En båt som ikke har 

startet 30 minutter etter sitt startsignal/starttid, vil bli scoret DNS (startet ikke). Dette endrer ISAF 

regel A4.  

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3561


8.2 Løp   

8.2.1  Start, Hauglandsosen -  runding, Ramnsholmane om bb (59°30,51’ N, 5°11,62’ E) – mål, 

Lerøyosen.  

8.2.2 Beskrivelse av runding: Ramnsholmane er en liten gruppe av holmer på Sletta (se kartskisse A) 

og det er samlingen av holmer (merket med rød linje rundt på skissen) som skal rundes om babord. 

Merk at det er et skvalpeskjær («Gagnlaus») SV for holmene. Merk også at på noen kart er holmene 

kalt Ramsholmene.  

 

 

Kartskisse A – Runding Ramnsholmane  

8.3  Målgang  

8.3.1  Mållinje vil være mellom Klokkarvik molo (lykt)(60°13,46’N 5°9,41’E) og Lerøyna lykt 

(60°13,63’N 5°10,33’E), se kartskisse B. 

8.3.2  Målgang blir tatt elektronisk av tracker.  

8.3.3 Båtene skal så snart som mulig etter målgang sende en SMS til regattasjef på telefon 414 

40 186 med GPS-tid for egen målgang, og om mulig seilnummer eller navn på båt foran og bak i mål. 



 

  

Kartskisse B – målområde med inntegnet mållinje  

 

9. Båter som bryter  

9.1 Båter som bryter regattaen skal umiddelbart varsle regattasjef på tlf 414 40 186 og sende SMS 

om det samme til dette nummeret.  

10.  Protester  

10.1 Protester leveres på regattakontoret Askøy, eller kontakt regattasjef. Protestskjema kan fås på 

regattakontoret.  

10.2 Protesttiden er 3 timer etter at siste båt har fullført innen maksimaltiden.   

10.3 Informasjon fra sporing kan legges til grunn for bruk under protestbehandling.  

11.  Sporing  

11.1 Alle båtene vil bli tildelt en sporingsenhet for sporing under regattaen. Enheten er avhengig av 

ekstern strømkilde for å fungere under hele regattaen. Derfor kreves det:  

11.1.1. To 12 volts uttak (to «sigarett-tenner-uttak») fra båtens el-anlegg/strømkilde, eller:  

11.1.2. En 12 volts splitter som gjør det mulig å koble 2 stk 12 volts enheter i samme uttak.  

11.2 Det er et krav at sporingsenheten skal være påslått under hele regattaen.  

11.3 En deltager må undertegne en avtale ved utlevering av sporingsenhet. I kontrakten må 

kredittkortinformasjon oppgis.  

 

12. Ansvarsfraskrivelse  

12.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 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.  

  



13. Premiering  

13.1 Det blir premiering til begge mannskaper på den beste tredjedelen av båtene i hver klasse.  

13.2 På grunn av koronaregler og smitteverntiltak blir det ingen arrangement, eller premieutdeling 

etter seilasen. Premier vil bli utdelt på et senere tidspunkt, eller ettersendt.  

13.3 Seilasen teller i Seilmagasinets shorthandedranking med vekttall 1.5  

  

   

 

  

Egenerklæringskjema Målgang Lerøyosen (ingen innlevering, send som SMS til 414 40 186) 

  

for båt _____________________ med seilnummer _____________  

  

  

Målgang (hh:mm:ss): ____________________________________  

  

Båt foran (seilnummer og/eller navn): _______________________  

  

Båt bak (seilnummer og/eller navn): _________________________  

  

Skipper: ________________________________ 


