
 

 

SEILINGSBESTEMMELSER 
Askøy Rundt arrangeres av Askøy Seilforening 14. – 15. august 2021.  

 

1. REGLER 

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

Seilforenings bestemmelser for seilasen. 

Gjeldende NOR Rating-regler. 

Dersom det er uoverensstemmelse mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, skal 

seilingsbestemmelsene ha presedens. Dette endrer RRS 63.7  

For klassene NOR Rating doublehanded og singlehanded er det tillatt å bruke elektroniske 

hjelpemidler, f.eks. autopilot, dette endrer regel 52. 

Regel 35 endres under punkt 11. Maksimaltider. 

[DP] 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. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli lagt ut på den offisielle oppslagstavlen under 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590 før kl 09:00 samme dag de trer i kraft. 

Eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil bli slått opp innen kl 20:00 dagen før 

de trer i kraft. 

3. BESKJEDER TIL DELTAGERNE 

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen på 

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

Regattakontoret befinner seg på SY Gleden, regattasjef Finn Espeseth rog-es@online.no og 

91848527.  

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3590
mailto:rog-es@online.no


På vannet vil regattakomiteen overvåke og kommunisere med deltagerne over VHF-radio kanal 

72. 

 

4. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE 

Starten lørdag 14. august vil være øst av Bakarvågen i Byfjorden. 

Varselsignal for første start kl 11:55 / Start kl 12:00. 

Resterende starter går i sekvens etter hverandre dersom det ikke blir tilbakekalling  

av noen start. Se startlister - der fremkommer klasseflagg og starttider. 

Starten søndag 15. august vil være vest av Gavlen på Herdla. 

Varselsignal for første start kl 10:55 / Start kl 11:00. 

Resterende starter går i sekvens etter hverandre dersom det ikke blir tilbakekalling 

av noen start. Se startlister - der fremkommer klasseflagg og starttider. 

5. KLASSEFLAGG 

NOR Rating m/ spinnaker  Klasseflagg D 

NOR Rating u/ spinnaker  Klasseflagg D 

NOR Rating doublehanded  Klasseflagg E 

NOR Rating singlehanded  Klasseflagg E 

Sportsbåt    Klasseflagg E 

Tur     Klasseflagg F 

6. BANEOMRÅDE 

Baneområdet er Byfjorden, Herdlefjorden og Hjeltefjorden. Kartutsnitt viser baneområdets 

beliggenhet. 

  



7. LØPENE 

LØRDAG 

 

Start fra nord mot syd 

Fra start, sørover Byfjorden, bøye nordvest for Nordnes rundes om babord, nordover  

Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for Herdla rundes om babord 

og i mål øst av Herdleflue stake. 

SØNDAG  

 

Start fra nord mot syd 

Fra start, sydover Hjeltefjorden, bøye på Storegrunnen (ca 1.5 n.mil sydøst av Jona lykt) rundes 

om styrbord, nordvestover mot Lille og Store Jona som rundes om babord, sydover Hjeltefjorden, 

søre Rotøy rundes om babord og i mål sørøst for Vardøy i Hauglandsosen ved innseilingen til 

Askøy Seilforening. 

Løpene kan avkortes ved hvilket som helst rundings-/passeringsmerke. 

8. MERKER 

Startmerker og utlagte rundingsmerker er gule sylinderformede bøyer.   

Målmerker lørdag er Herdleflua stake og gul sylinderformed bøye.  

Målmerke søndag er to gule sylinderformede bøyer.  

9. STARTEN 

Seilasene starter ved å bruke REGEL 26 med varselsignal 5 minutter før startsignalet. 

Lørdag: Startlinjen er mellom to gule sylinderformede bøyer i området øst av Bakarvågen. 

Søndag: Startlinjen er mellom to gule sylinderformede bøyer vest av Gavlen på Herdla. 

Startretning er mot syd. 

Ved flytting av startområdet heises signalflagg "L" på startbåt og lydsignal gis. Ny startlinje vil 

være mellom to bøyer, eller mellom bøye og båt som fører signalflagg "M".  

10. MÅL 

Lørdag: Mållinjen er mellom Herdleflua stake og gul sylinderformed bøye.  

Søndag: Mållinjen er mellom to bøyer sydøst for Vardøy i Hauglandsosen ved innseilingen til 

Askøy Seilforening. Mållinjen passeres fra sør mot nord. 

 

11. MAKSIMALTIDER 

Båter som ikke er kommet i mål innen kl 19:00 lørdag og kl. 17:00 søndag, noteres som ikke 

fullført og vil bli skåret som DNF. Dette endrer regel 35. 

 

 



12. KRAV OM HØRING 

Skjema for anmodning om høring er tilgjengelig i målbåt.  

Beskjeder vil bli slått opp innen 30 minutter etter protestfristens utløp på den offisielle 

oppslagstavlen, dette for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter eller er nevnt 

som vitner.  

Høringer vil foregå i protestrommet som ligger på Askøy Seilsportsenter mandag 16. august kl 

18:00.  

Protester lørdag legges i oppsatt "protestkasse" på kaien på Herdla og søndag til 

regattakomiteen i målområdet eller på Askøy Seilsportsenter. Den protesterende båt har plikt til 

å underrette de båter den protesterer på når og hvor protesten vil bli behandlet.  

 

13. SIKKERHETSBESTEMMELSER 

Enhver båt som trekker seg fra seilasen skal underrette regattakomiteen ved første rimelige 

anledning. 

14. KOMITÉBÅTER 

Komitébåter vil føre Askøy Seilforenings vimpel. 

15. BÅTPLASSER 

[DP] Båter skal ligge på sine tildelte plasser mens de er i havneområdet.  

16. PREMIER 

Det foretas 1/3 premiering av deltagende båter i hver klasse. Turklassen blir premiert etter 

loddtrekning. 

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

17. 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. 

18. FORSIKRING 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

 


