
 
 

KUNNGJØRING 

Askøy Seilforening har gleden av å invitere til den tradisjonelle regattaen Askøy 

Rundt for 43. gang, 14. og 15. august 2021. Årets utgave går over to dager med 

pitstop på Herdla.  

Hvis smittevernssituasjonen endrer seg så forbeholder Askøy Seilforening seg retten til å kunne 

endre på start- og målsted, samt starttidspunkter slik at vi kan arrangere det beste mulige 

arrangementet for seilerne. Dette vil i så fall bli behørig annonsert og publisert. 

 

1. REGLER 

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og Askøy 

Seilforenings bestemmelser for seilasen. 

NSFs regler for reklame gjelder. 

Gjeldende NOR Rating-regler. 

Dersom det er uoverensstemmelse mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, skal 

seilingsbestemmelsene ha presedens. Dette endrer RRS 63.7  

I klassen NOR Rating doublehanded er det kun tillatt med 2 personer ombord. For klassene NOR 

Rating doublehanded og singlehanded er det tillatt å bruke elektroniske hjelpemidler, f.eks. 

autopilot, dette endrer regel 52. 

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. 

2. SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på regattaens hjemmeside 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590 senest lørdag 07.08.21 kl 18:00. 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590


 

  

3. KOMMUNIKASJON 

Den offisielle oppslagstavlen er plassert på https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590. 

Alle båter skal ha ombord en VHF-radio med mulighet for kommunikasjon på kanal 72. 

4. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

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. 

Klasser 

• NOR Rating m/ spinnaker 

• NOR Rating u/ spinnaker 

• NOR Rating doublehanded 

• NOR Rating singlehanded 

• Sportsbåt 

• Tur 

Arr forbeholder seg retten til å slå sammen klasser. 

Båter som har rett til å delta kan påmeldes regattaens hjemmeside 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590 innen onsdag 11.08.21 kl 16.00. 

 

5. AVGIFTER 

Påmeldingsavgift er kr 300,- som betales med kort via regattaens hjemmeside 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590 ved påmelding.  

6. REKLAME 

Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet 

7. TIDSPROGRAM 

Planlagt tid for første varselsignal er lørdag 14.08.21 kl 11.55. 
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8. STEVNETS BELIGGENHET 

 

9. LØPENE 

Regattaen starter på Byfjorden ved Bakarvågen og det seiles lørdag mot Nordnes og deretter på 

østsiden av Askøy til overnattingshavn på Herdla. Søndag seiles det sørover på vestsiden av 

Askøy til mål i Hauglandsosen ved Askøy Seilsportssenter. 

10. ANSVARSFRASKRIVELSE 

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 3, 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. PREMIER 

Det foretas 1/3 premiering av deltagende båter i hver klasse. 

Det seiles om følgende vandrepokaler; Nikita, Hjeltefjord, Nautic og ASF Shorthanded pokalene.  

13. YTTERLIGERE INFORMASJON 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt regattasjef Finn Espeseth på mobil 91848527. 

 


