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Seilingsbestemmelser 
     



1. Regler  

Regattaen vil være underlagt reglene slik det er definert i Kappseilingsreglene. 

Det seiles etter det gjeldende NOR-rating regelverk 

Autopilot kan benyttes. Dette endrer regel 52.  

 

Alle båter skal benytte arrangørens trackingsystem. Se informasjon under menypunkt 

«Tracking» på Sailrace System.  

  

Deltakerne skal følge myndighetenes og Norges Seilforbunds regler for Covid-19 

smittevern.  

  

2. Betingelser for deltagelse  
Båten skal være ansvarsforsikret for skader som kan bli påført tredjemann.  

Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar.   

Deltagende båter skal ha gyldig NorRating målebrev.  

3. Tidsprogram 
Første start går kl 0900  

Maksimaltiden går ut kl 1800.  

Premieutdeling vil foregå i Holmestrand Gjestehavn/Seilforeningen kl 2000. Mer 

informasjon om dette vil komme på regattaens side i SailRaceSystem.  

4. Registrering 
Registrering og utdeling av trackere skjer på Asker Seilforening fredag 13. august, mellom 

kl 1900 og 2030 og lørdag 14. august, mellom kl 0700 og 0745.  

Retur av trackere skjer til en av foreningens representanter etter målgang.  

 

5. Påmelding 
Påmelding for alle klasser skjer på Sailrace System.  

 

6. Klasseinndeling  
Båtene deles i klasser etter rating.  

Startlister publiseres fredag 13. august.  

   

7. Løpet 
Banen er ca 28 nm.  

 

• start utenfor Børsholmen, ved Asker Seilforening 

fritt løp til 

• rød stake, «Blindsand», vest av Rødtangen, om babord 

• mål mellom rød stake «Bjørkøyskjærene Østre» om styrbord og grønn stake 

«Langøygrunnen om babord, eller siste gate alle båter har passert kl 1800. 

Se banekart nederst i dokumentet. Banekartet er kun ment som en illustrasjon.  

Kartet må ikke benyttes for navigasjon.  



8. Start 

a. Startliste 
Startliste kunngjøres i SailRaceSystem senest fredag 13. august kl 1800.  

 

b. Startprosedyre 
Startprosedyre ihht til Kapseilingsreglenes regel 26.  

 

• Varselsignal: 5 min. før start, startflagg vises - 1 lydsignal  

• Klarsignal:  4 min. før start, signalflagg P vises - 1 lydsignal  

• Ett minutt:  1 min. før start, signalflagg P senkes – 1 lydsignal  

• Start:   Startflagg senkes - 1 lydsignal  

Ved utsettelse heises svarstander AP med 2 lydsignaler.   

Svarstander AP senkes med 1 lydsignal 1 minutt før ny startprosedyre.  

c. Startlinje 
Startlinjen er utenfor Asker seilforenings anlegg på Blakstadtangen.  

Linjen markeres med startbåt med flagg på styrbord side og gul bøye på babord side.  

9. Mål 

a. Maksimaltid  
Regattaen avsluttes kl 1800.  

 

Regattakomiteen avgjør hvilken av gatene som vil være mållinje dersom ikke alle båter er 

kommet i mål innen kl 1800. Dersom du bryter regattaen, uavhengig av årsak, skal dette 

straks meddeles til regattakomiteen. Du vil da ikke ha fullført regattaen selv om du i løpet 

har passert det som settes som gjeldende mållinje.  

Regattakomiteens avgjørelse vil ikke være gjenstand for protest.  

 

Det er satt opp gater for målgang ved følgende punkter:  

Drøbak – øst/vest 

Hvitsten – øst/vest 

Filtvet – øst/vest 

Ramvikholmen – nord/syd 

Mølen – nord/syd 

Blindsand – øst/vest 



 

 

Båter som bryter seilasen før maksimaltiden har gått ut skal snarest meddele dette til 

regattakomiteen ved å sende SMS til 906 14 299.  

b. Mållinje 
Mållinje er en linje lagt inn i trackingsystemet og har ikke utlagte bøyer.  

Linjen går i rett linje mellom rød stake Bjørkøyskjær østre om SB og grønn stake 

Langøygrunnen om BB, eller siste gate alle båter har passert kl 1800.  

10. Endringer 
 

Regattasjef kan endre løpene før start på regattadagen. Slik endring vil bli kunngjort på 

regattaens side i SailRaceSystem og på VHF, kanal 69.  

 All informasjon, endringer til seilingsbestemmelsene, etc vil bli kunngjort på 

«oppslagstavlen» for regattaen på Sailrace System.  

Seilingsbestemmelsene, inklusiv starttid, startsted, bane og mållinje, kan endres inntil 1 

time før start. Ved endringer som blir kunngjort samme dag som seilasen arrangeres, vil 

komitebåt føre flagg «L». Arrangøren kan anropes på VHF kanal 69 for spørsmål om 

endringene.   

11. Sikkerhet 
Alle seilere skal ha på seg egnet flyteutstyr med strobelys og bærbar VHF eller 

nødpeilesender i cockpit og på dekk. 

 

Alle båter skal være utstyrt med fungerende VHF med tilstrekkelig rekkevidde og DSC 

som et minimum.  

 

Alle båter skal være utstyrt med seil egnet for værforholdene.  

Alle båter skal være utstyrt med løpeliner montert ihht til ISAF.  

 



12.  Ansvar 
 Alle deltagere deltar på egen risiko og arrangøren Asker Seilforening og Shorthanded 

Sailing Norway fraskriver seg alt ansvar fra alle skader både på vannet og på land, både 

materielle og personskader. 

 

13.  Forsikring 
 Alle båter skal være forsikret med gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Skriftlig 

dokumentasjon fra forsikringsselskapet eller kopi av gyldig forsikringsavtale skal 

medbringes om bord. 

 

14.  Protester  
Protestskjema lastes ned fra regattaens side på SailRaceSystem.  

Protestfristen er 45 minutter etter at siste båt har fullført seilasen.  

15.  Radiokommunikasjon  
Komitebåt kan informere på VHF kanal 69 om tider, båter på løpssiden ved start, 

avkorting, etc.  

16.  Fortøyning 
 Det er reservert plasser til deltagende båter i Holmestrand Gjestehavn. 

Informasjon og linker til havnen legges på regattaens sider på SailRaceSystem.  

 

17.  Premiering 
 Det er 1/3 premiering i alle klasser             

 

18.  Kontakttelefoner  
Eirik Tenningen, 418 51 611, regattasjef Asker Seilforening 

Hans Petter Jensen, 906 14 299 

Eira Naustvik, 918 78 543 

 

 

  



 

Oversikt løp, Asker Rundt 2021, Singlehanded 
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Oversikt målområde, Asker Rundt 2021, Singlehanded 
 

 


