
 

  

Stord Rundt 2021 
Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg 
velkommen til årets Stord Rundt. Vi ønsker deg en God 
Seilas! 

Seilingsbestemmelser 

12. - 13. juni 
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SEILINGSBESTEMMELSER 
 
Organiserende myndighet: Bergens Seilforening og Stord Seilforening 
 

1. REGLER 
Regattaen vil være underlagt «reglene» slik de er definert i Kappseilingsreglene og 
klasseregler.  
Unntak som gjelder alle klasser: Autopilot er tillatt. 
 

2. BETINGELSER FOR DELTAKELSE 
Båten skal være ansvarsforsikret for skader som kan bli påført tredjemann. Deltakerne i 
regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. 

 
3. RADIOKOMMUNIKASJON  

Regattaledelsen kan benytte VHF, kanal 77, til å gi seilerne informasjon etter en har forlatt 
havnen. Dette er en ekstra service til seilerne og vil ikke gi grunnlag for søknad om 
godtgjørelse om en oppfatter noe feil. Seilerne er selv ansvarlig for å følge alle gjeldene 
prosedyrer og regler som er bestemt for Stord Rundt. Deltagerne kan også ringe regattasjef 
pr. mobil. 

 
4. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 

Eventuelle endringer i Seilingsbestemmelsene vil bli lagt på Sailracesystem ut før kl. 09:00 
samme dag som de trer i kraft. En endring i tidsprogrammet vil bli lagt ut Sailracesystem 
senest kl.19:00 dagen før de trer i kraft. 
 

5. PÅMELDING 
 
All påmelding skjer på regattaens internettside: 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3587 

a. Påmeldingen er gyldig når betalingen er godkjent.   
 

b. Påmeldingsavgift er kr. 350,- 
 

c. Påmeldingsfrist er tirsdag 08.06.21 kl. 23.59  
 

6. TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE, KLASSER OG KLASSEFLAGG 
 

a) Sørgående løp i Bekkjarviksundet lørdag 12 juni: 
1. start: Klasse D og E. Tidspunkt for første varsel signal kl. 10:55. 
2. start: Klasse G og O. Tidspunkt for første varsel signal kl. 11:05. 
 

b) Nordgående løp fra Leirvik søndag 13 juni: 
Tidspunkt for første varsel signal kl. 09.55. 

 
 
 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3587
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KLASSER OG KLASSEFLAGG  
 

KLASSE  FLAGG  FLAGGSYMBOL 

Felles start alle klasser F 
 

Trimklasse (uten korrigert tid, ingen rating) 
(Opptil 3 personer om bord) 

D  

 
Nor Rating uten spinnaker 
(Krav om hustandsmedlemmer hvis utover 2 personer) 

E  

 

Nor Rating med spinnaker 
(Krav om hustandsmedlemmer hvis utover 2 personer) 

G  
 

Shorthanded – NOR-Rating 
 

O  
 

 
Ytterligere inndeling i de respektive klasser vil fremgå av startlistene. Regattaledelsen kan 
velge å slå sammen klasser ved lav deltagelse. 
 
Båter hvis startsignal ikke har blitt gitt skal holde seg unna startområdet under 
startsekvensen for andre seilaser. 
 

7. BANEOMRÅDE, LØPET OG MERKER  
Baneområdet vil være Selbjørnsfjorden og Nyleden  
 

8. LØPET 

Sørgående seilas  Nordgående seilas  

Start ved Bekkjarvik molo 
Port Nordra Eggholmskjæret - Sigleflu stake  
Port Ringholmen - Trongevågen 
1. Port Brenholmen - Krabbavikflu  
Port Store Sætraneset - Stokkbleikjene  
2. Brunsholmen om babord  
Store Hestholmen om babord  
Sponaholmen lykt om babord 
3. Mål ved molo i Leirvik 

Start ved molo i Leirvik havn  
Sponaholmen lykt om styrbord  
Brunsholmen om styrbord  
Port Austneset – Tangableikja 
Port Ringholmen – Trongevågen 
Port Nordra Eggholmskjæret – Sigleflu stake 
Mål i Bekkjarviksundet  

1., 2. og 3: Alternative målpunkter dersom vindforhold svikter. 
 
9. STARTPROSEDYRE 

5 min. før start, klarsignal, startflagg (klasseflagg) vises – 1 lydsignal 
4 min. før start, signalflagg P vises – 1 lydsignal 
1 min. før start, signalflagg P senkes – 1 lydsignal 
0 min. Start – Startflagg (klasseflagg) senkes – 1 lydsignal 
 
Startprosedyre meldes i tillegg over VHF kanal 77, men flaggsignaler er gjeldende. 
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Ved utsettelse heises flagg AP 

 

Med 2 lydsignaler. AP senkes med 1 
lydsignal 1min før ny startprosedyre. 

 
En båt som starter senere enn 20 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet ikke) 
uten en høring. Dette endrer regel A4 og A5. 

 
10. MÅLLINJE OG MÅLLINJESIGNALER 

Sørgående seilas: 

1. 
 

Dersom svak vind: Mållinjen er mellom Brennholmen og Krabbavikflu 
 

2. 
 

Dersom svak til mellomvind: Målinjen er under bro ved brunsholmen 
 

3. 
 

Ellers blir mållinjen er mellom molo i Leirvik (babord) og en utlagt oransje 
bøye (styrbord).  
 

 
Flaggstandard som angitt over vises ved start.  Mållinje meldes i tillegg over VHF kanal 77. 
 

Nordgående seilas: Mållinje er mellom Flagg "M"  på molo i Bekkjarvik og stang på 
Ringaskjerflu. 
 

11. MAKSIMALTID 
a. Sørgående seilas: Maksimaltiden er lørdag 12. juni kl. 18.00.  
b. Nordgående seilas: Maksimaltiden er søndag 13. juni kl. 17.00.  
c. Båter som ikke har fullført innen maksimaltiden regnes for å ha brutt løpet og vil bli oppført 

med DNF i resultatlisten uten høring. Dette endrer regel 35 A4 og A5.  
 

12. PROTESTER OG SØKNADER OM GODTGJØRELSE (TIDSKOMPENSASJON) 
Protestskjema ligger utlagt i klubbhuset.  
Protestfristen er 1 time etter at siste båt i klassen har fullført dagens seilaser. Det samme 
gjelder søknad om godtgjørelse. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2.  
 

a. Sørgående seilas:  
Protester skal leveres til Stord Seilforening representanter i gjestehavnen innen 60 min. etter 
at den siste båt fullfører dagens seilas. 
 

b. Nordgående seilas:  
Protester skal leveres til BS representant i Bekkjarviksundet, umiddelbart etter målgang. For 
kontakt detaljer se punkt 15. 
 
Behandling kan skje i den rekkefølge de kommer inn og så snart som praktisk mulig. Oppslag 
angir tid og sted på oppslagstavle.  Det er partenes eget ansvar å vite hvor og når deres 
avhøring finner sted, være til stede til denne tid og sørge for at deres vitner også møter.  
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13. RESULTATBEREGNING  
a. Det blir ingen resultatberegning for trimklassen.  

 
b. Resultatene beregnes etter Nor Rating reglene og korrigert tid beregnes etter tid på tid 

metoden. Videre beregnes lavpoeng for sørgående og nordgående regatta som grunnlag for 
sammenlagt premiering.  

 
c. Det avvikles og beregnes resultater for tre kappseilaser,  

- Sørgående kappseilas  
- Nordgående kappseilas (Sunnhordland Race) 
- Stord Rundt (sammenlagt for sør- og nordgående seilas) 

14. SIKKERHETSBESTEMMELSER 
En båt som trekker seg fra seilasen skal underrette regattastyret så snart som mulig via VHF 
på kanal 77 og med sms til:  

• For syd-gående løp Kent Heine Spissøy, Stord Seilforening, på mobil nr. 924 86 588.  

• For nord-gående, Eirik Rosenberg BS, på mobil nr. 922 37 621. 
 

16. UTSTYR, MÅLEKONTROLLER OG RADIOKOMMUNIKASJON 
En båt eller utstyr kan når som helst kontrolleres for overensstemmelser med klasseregler og 
seilingsbestemmelsene.  
En båt som kappseiler skal verken sende eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige 
for alle båtene. Regattakomiteen vil kommunisere med båtene på VHF kanal 77. 

 
17. PREMIERING 

På grunn av koronaregler og smitteverntiltak blir det ikke et ordinært arrangement etter 
seilasen.  
a. Sørgående seilas:   

Bergens Seilforening vil premiere den beste tredjedel av båtene i NOR RATING, for 
sørgående seilas. Premieutdeling vil foregår ved at premievinnere tilkalles via VHF på 
kanal 77. Premieutdeling foregår fra «White Shadow» ved Eirik Rosenberg i havnen. 
 

b. Nordgående seilas (Sunnhordland Race):  
Stord Seilforening premierer den beste tredjedel av båtene i alle NOR RATING-klasser og 
beste over-all. Tidspunkt for premiering er Stord Seilforening sin premiefest høsten 2021. 
I Trimklassen vil for begge kappseilaser, en tredjedel av båtene bli premiert etter regatta 
ledelsens vurderinger.  
 

c. Sammenlagt for sør- og nordgående løp:  
Bergens Seilforening premierer den beste tredjedel av båtene i alle klasser (med unntak 
av Trimklasse) som har fullført kappseilasen som omfatter sør- og nordgående seilas. 
Premieutdeling vil finne sted under Stord Rundt 2022, på neste års seilerfest i Leirvik.  

 
18. LANDLIGGE I LEIRVIK HAVN 

SF har bestilt plasser til deltagerne i Leirvik gjestehavn.  Det gis 50% rabatt på ordinær pris. 
Rabatt for Stord Rundt blir satt inn i betalingsautomaten på kaien. 
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19. COVID 19 RESTRIKSJONER 

Norges seilforbunds smittevern veileder må følges. For eventuell smittesporing må logg 
over båtens mannskap føres av rormann for hver seilas. Eventuelle deltager som i ettertid 
blir syke må mede fra til rormann og smittevern ansvarlig i egen forening/havn. 
Grunnet Covid 19, blir det ingen arrangementer i Leirvik havn og enhver blir selv ansvarlig 
for å følge gjeldende smittevernregler under landligge. 
 
Smittevernansvarlig:  Regattasjef. 
  
God seilas! 
 
a. Ellers blir mållinjen er mellom molo i Leirvik (babord) og en utlagt oransje bøye 

(styrbord). 
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