
 KUNNGJØRING 

INVITASJON TIL STORD RUNDT OG  
SUNNHORDLAND RACE 2022 

Arrangører Bergens Seilforening og Stord Seilforening har gleden 
av å invitere til de tradisjonsrike Stord Rundt og 
Sunnhordland Race regattaene.  

Det blir en minnerik helg (og sommernatt) der seiling, 
konkurranse og sosialt samvær står i sentrum. Da 
seilglede står i sentrum, oppfordrer vi spesielt alle som 
vanligvis ikke seiler regatta til å bli med og melde seg på i 
Tur/Cruising klassen.

Shorthanded Stord Rundt inngår i double-handed klassen i 
Seilmagasinets shorthanded ranking.

Varselsignaler 
Fredag  kl 19.00 
Søndag kl 10.00

Starten går fredag 10. juni på nordsiden av Korsfjorden, 
øst for Bjelkarøy kai, og første varselsignal vil bli gitt kl. 
19.00. Målgang er i Leirvik. Søndagens regatta fra Leirvik 
til Bekkjarviksundet representerer avsluttende regatta i 
Stord Rundt 2022 samtidig som leggen utgjør 
Sunnhordland Race. Første varselsignal gis klokken 
10.00 søndag.

NOR Rating 

Reglene

Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik de er definert i 
Kappseilingsreglene, herunder gjeldene NOR Rating 
regler.  
Handikapsystemet NOR Rating benyttes og korrigert tid 
beregnes etter tid på tid metoden. Videre beregnes 
lavpoeng for sørgående og nordgående regatta som 
grunnlag for sammenlagt premiering. I tiden mellom 
solnedgang og soloppgang gjelder Sjøveisreglene og ikke 
Kappseilingsreglene.  I samme periode skal båtene ha 
lanterner tent.



Klasser Det seiles i følgende klasser: 
Knarr, Express, Tur/Cruising, NOR rating uten spinnaker, 
NOR rating med spinnaker og NOR rating doublehanded. 

Endelig klasseinndeling vil fremgå av 
seilingsbestemmelsene. 

Dersom det blir mindre enn 3 båter i klassene Knarr eller 
Express, seiler båtene i NOR Rating. Båter som vil delta 
men ikke har målebrev eller som mangler gyldig 
målebrev melder seg på / blir plassert i Tur/crusing-
klassen.  

Varselsignal fredag kl 19.00 og søndag kl 10.00  

Påmelding Påmelding til regattaen foretas innen 8.mai 2022 kl. 2000 
på SailRace System: https://sailracesystem.no/regatta?
regatta=3695

Startkontingent Kr. 450,-, betales i sailrace ved påmelding. 
Startkontingenten dekker også søndagens nordgående 
Sunnhordland Race.

Etteranmelding Etteranmelding er mulig fram til 9. mai kl. 2000. 
Kontingent ved etteranmelding: kr. 600,-

Målebrev Målebrev for deltakere i NOR Rating klassene kan ikke 
endres siste 48 timer før første seilas.

Premieutdeling 

Instagram 
#stordrundt2022

Det blir premieutdeling på kaien ved garderobefasilitetene 
i Leirvik havn kl. 1600. Alle seilere oppfordres til å møte! 

Bidra til å vise resten av verden at vårens vakreste 
eventyr skjer denne helgen ved å tagge bildene dine på 
Instagram med #stordrundt2022

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3695


Havn Det er i år ikke reservert plasser i Leirvik havn. Hver 
enkelt båt betaler for havneleie som ved andre besøk i 
havnen. Det forutsettes at Havnereglementet blir fulgt og 
at det er ro og orden i havnen. Alt opphold og ferdsel i 
havnen skjer på eget ansvar. For deltakere som trenger 
havneplass fra torsdag til fredag tilbyr Bergens 
Seilforening gratis plass ved hovedkaien. Send en ”
bestilling” til kjell-ove@bergens-seilforening.no 

Seilings- 
bestemmelser

Seilingsbestemmelsene vil bli publisert på regattaens 
hjemmeside: https://sailracesystem.no/regatta?
regatta=3695 

Spørsmål knyttet til arrangementet rettes til kjell-
ove@bergens-seilforening.no  
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