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Stord Seilforening har gleden av å invitere til Stord Shorthanded 
Regatta for Tur & Havseilere kl 1200 - lørdag 21. mai 2022. 

 
Regattaen er underlagt Internasjonale Kappseglingsreglane for 2021 – 2024 , gjeldene 
NOR Rating-regler, sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilere og bestemmelser i 
disse. Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori D. 
 
Regattaen er tellende i Seilmagasinets Shorthanded ranking for 2022.  
Poenggivende regattaer 2022 (seilmagasinet.no) 
 
Vi oppfordrer alle seilere til å installere og bruke raceqs. Gå inn på www.raceqs.com 
for å installere.  
 

Start og mål 
Start og mål vil være i Leirvik Hamn.  
Varselflagg for start heises kl. 11:55. Felles start for alle klasser.  
Båter som ikke har fullført innen 10 timer får DNF (ikke fullført) uten høring.  
Seilingsbestemmelser blir lagt ut på regattaens hjemmeside seinest torsdag 19.mai kl 
21:00  
 
 

Klasser 
Det blir følgende klasser Singelhanded, Dobbelhanded og Turklasse. 
Båter som ikke har gyldig målebrev fra NOR Rating, kan kun delta i turklasse. 
Det er tillatt å bruke elektroniske hjelpemidler, eks. autopilot, dette endrer regel 52.  
 

Sikkerhet 
Ansvaret for å delta eller fortsette i en kappseilas har båten alene. Den ansvarlige om 
bord skal forsikre seg om at båten er sjødyktig og har besetning med tilstrekkelig 
evne til å mestre dårlig vær. Ansvarlig om bord skal også peke ut en som kan overta 
ansvaret hvis det blir nødvendig.  
All påkrevd sikkerhetsutrustning skal fungere etter hensikten, være lett tilgjengelig og 
av en størrelse og type som passer til båten. 
Alle båtens åpninger skal raskt kunne lukkes og sikres. Kjølkasser eller lignende skal 
ikke være åpen mot båtens indre, eventuelt med unntak av en vanntett vedlikeholds-
luke over vannlinjen.  

https://www.seilmagasinet.no/shorthanded-ranking-shorthanded-seiling/poenggivende-regattaer-2022/720158


 
Unntatt er eldre båter som i sin originale konstruksjon ikke tilfredsstiller dette kravet. 
 
Om bord skal vare minimum: 

• Robust bøtte på rundt 9 liter, med line  

• Magnetisk kompass  

• Brannslukningsapparat  

• Anker  

• Redningsbøye med drivanker  

• Redningsline, 15 – 25 m lang  

• Kniv, lett tilgjengelig fra cockpit  

• Flytevest til hver person  
o minst 150N oppdrift  
o med fløyte  
o merket med båt- eller personnavn  
o eventuelt sjekket gasspatron  

 
 

Poengberegning 
Lavpoengsystemet, Appendiks A i Kappseilingsreglene benyttes. NOR Rating benyttes 
som handikapsystem. Korrigert tid vil bli beregnet ut fra Rating/tid på tid. 
 

Påmelding 
Skjer på Sail Race System 
Vi kan også kontaktes på Tlf. 916 89 593 (John Bjordal) 
 

Påmeldingsfrist 
Ordinær påmeldingsfrist er torsdag 19. mai kl. 16:00. Etteranmeldelse er mulig til 
forhøyet pris inntil fredag kl. 1600. Det er Rating-målebrevet ved denne frist som 
gjelder ved seilasen. 

 
Startkontingent 
Startkontingenten er kr. 250,- for NOR-rating og 100,- for Tur.  Startkontingenten 
betales ved påmelding på regatta sin hjemmeside. 
  

Premiering 
Den beste 1/3 av antall påmeldte båter per klasse premieres. Premieutdeling finner 
sted i Stord Seilforening sin årlige premie fest. Dato annonseres på Stord Seilforening 
sin hjemmeside. https://www.stord-seilforening.no/ 
 
 
 

Før og Etter seilasen 
Det er anledning til å samles i havn på Leirvik for et hyggelig seil-drøs etter regattaen. 

https://sailracesystem.no/?action=paamelding&selId=3688


 
 
Her er også anledning for å ligge over med båten for de som ønsker det etter 
ordinære priser i gjestehavna. 
 
Kontaktpersoner John Bjordal 916 89 593. 
 
 
 

Lykke til! 


