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Bøddelen 2022 10.09.   

   

SEILINGSBESTEMMELSER    

   
1. REGLER    

Regattaene er underlagt Kappseilings-reglene (RRS), Skandinavisk seilforbunds 

forskrifter, NSF’s regler og NOR rating regler med enkelte unntak gjort i disse 

seilingsbestemmelsene.    

   

2. REGISTRERING    

Påmeldingen er gyldig når startkontingent for Bøddelen kr 400,-. 

For seiling uten spinnaker med redusert NOR Rating, må registrering være mottatt pr mail 

96 timer før start - byggfirma.pedersen@gmail.com  

Påmelding på seilmagasinet  -  

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3735&act=paameld 

 

 

Skippermøte Bredalsholmen kl. 10:00. Startprosedyre starter kl. 11:00.   

Start og målgang Steinsundet eller annet opplyst.    

NB! Deltagende båten skal være ansvarsforsikret ovenfor tredjemann og rormann medlem 

av Seilforening.    

   

3. BESKJEDER    

Eventuelle beskjeder/informasjon formidles på nett side www.vagsbygdseilforening.no 

eller på oppslagstavle ved fremmøte Bredalsholmen, eller annet oppgitt egnet sted.    

   

4. KLASSEINNDELING OG FLAGG    

Det seiles i 3 klasser. Arrangøren forbeholder seg rett til og endre dette etter deltakelse.   

Båtens standard NOR Rating-tall er utgangspunktet for klassetilhørighet.    

            Tur Familie Klasse :               TBN NOR Rating      Start 11:05  

  NOR Rating lav Klasseflagg: TBN NOR Rating    Start 11:20   

  NOR Rating høyKlasseflagg: TBN NOR Rating    Start 11:35   

    

   

5. LØPET    

For Bøddelen er der ingen begrensninger annet enn:   

  

-Det skal seiles syd for Andholmen om det startes i Steinsundet -

Bøddelen skal rundes styrbord.   

mailto:byggfirma.pedersen@gmail.com
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2843
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3735&act=paameld
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3735&act=paameld
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-Ved lite vind vil løpet avkortes. Om ikke første båt har passert rød stake vest for  

”Skarvøy” innen 3 timer etter start, skal denne staken erstatte runding Bøddelen og rundes 

styrbord.   

    

6. STARTEN    

Start linje er overrett merker i Steinsundet/Andholmen med begrensnings bøyer. Første 

start er planlagt til kl 11:00    

   

7. MÅL    

Mållinjen for Bøddelen er utlagt bøye utfra VSF-klubhus.    

Skipper/rormann skal innrapportere klokkeslett for målpassering senest 20 minutter etter 

målgang og levere egenmelding.    

Båter som ikke har passert mållinjen etter kl. 18:30 får DNF.    

Resultatliste lages umiddelbart etter alle seiltidene er innrapportert.    

.    

8. PROTESTER    

Protester skal skrives på skjemaet vedlagt disse seilingsbestemmelsene og leveres 

regattakontoret innen 30 minutter etter siste båt er gått i mål.    

   

Protester blir hørt så snart som mulig, helst i den rekkefølge de er mottatt.    

   

Beskjed om protester blir slått opp på oppslagstavlen innen 15 minutter etter protesttidens 

slutt. Dette for å underrette deltagere om høring eventuelt innkalling som vitne. Protest 

behandling skjer i klubbhuset    

   

9. PREMIERING    

De tre første båtene i hver klasse premieres.    

Premieutdeling:   

VSF Bredalsholmen umiddelbart etter at alle båter er i mål.   

   

10. POENGBERGNING    

Poeng gis etter Low Point Score.   

DNS = 1 poeng mer enn antall startende i gjeldende serie    

DNF = 1 poeng mer enn antall startende i gjeldende seilas    

   

   

Arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for skade som måtte oppstå på personer eller 

gjenstander, på land eller på vannet i forbindelse med stevnet.    

Deltagernes oppmerksomhet henledes til kappseilingsreglenes hovedregel 4 "avgjørelse 

om å kappseile"    
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VIKEPLIKT FOR SKIPSTRAFIKK    

Etter avtale med Losoldermannen og Havnedirektøren gjelder disse reglene:    

   

• Skip som ønsker regattabåtene vekk fra skjærende kurs, markerer dette med lydsignal - 5 

korte støt.    

• Regattabåter med kurs mot skipets kurslinje markerer at de har oppfattet signalet ved 

omgående å markere kursforandring bort fra skipets kurslinje.    

• Regattabåter som ikke følger disse bestemmelser blir diskvalifisert.    

   

Det presiseres at regattabåter uansett lydsignaler, plikter å vise hensyn 

ovenfor nyttetrafikk. Hensynsløs seilas vil i tillegg til diskvalifikasjon kunne 

medføre straffeansvar.     
REGLER OM OPPFØRSEL PÅ REGATTABANEN    

Regattastyret minner om regel 69 i seilreglementet som bl.a. omfatter grovt brudd på sportsånd. 

Denne regel gir regattastyret anledning til å utelukke en deltaker fra videre deltakelse i regattaen, 

eller gi annen straff, for brudd på god oppførsel eller sportsånd.    

   

Kontaktperson; Rune Pedersen Telefon: 99 10 91 44   

God seilas!  

Egen melding Bøddelen 2022   

   

Skipper     :_______________  

Båt        :_______________   

NOR Rating  :_______________  

Klasse     :_______________   

Passering Mål kl:_______________  

Båt foran    : ______________    

Båt bak     : ______________    

   

  


