





KLUBBMESTERSKAP 2022 

Hjellestad, Bergen 
24. september 2022 

KUNNGJØRING


Organisert av Bergens Seilforening under myndighet av Norges Seilforbund 

	   



Notasjonen [NP] i en regel betyr at en båt ikke kan protestere på en annen båt for brudd på den 
regelen. Dette endrer regel 60.1(a).  

1 REGLER

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

1.2 NIFs regelverk for antidoping gjelder (https://idrettsforbundet.no/tema/juss/
antidoping/). Ansvarshavende i en båt er ansvarlig for at alle deltagere om bord har 
satt seg inn i NIFs antidoping regelverk

1.4 NorRating system rules gjelder

2 SEILINGSBESTEMMELSER

Seilingsbestemmelser er tilgjengelig ved registrering, men kan bli tilgjengeliggjort 
tidligere på Sail Race System

3 KOMMUNIKASJON

3.1 Den offisielle oppslagstavlen er plassert på nettsiden for arrangementet på Sail 
Race System

4 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

4.1 Regattaen er åpen for båter registrert i fartøyregisteret hos Bergens Seilforening og: 

(1) har gyldig ORC Club målebrev. Målebrevet kan ikke ha vært endret etter 21. 
september 2022. Denne bestemmelsen gjelder ikke for båter i klassen uten 
målebrev jfr. punkt 9.2 

eller  

(2)  er i henhold til klasseregler for Knarr 

4.2 Båter som har rett til å delta kan melde seg på via www.sailracesystem.no innen 
21. september 2022 

For båter som ønsker å melde seg på i klassen uten målebrev og ikke er kjent med 
påmeldingssystemet bes sende mail med påmelding til eirik@rosenberg.no som 
inkluderer navn på båt og skipper
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5 AVGIFTER

5.1 Det avkreves ingen påmeldingsavgift for regattaen

For deltagelse på sosialt arrangement kommer egen innbydelse og kostnad. Pris og 
arrangement blir annonsert senere

6 TIDSPROGRAM

6.1 NOR Rating og båter uten målebrev 
Det seiles én seilas lørdag 24. september. Planlagt tid for første varselsignal er 
10.55

6.2 Knarr 
Det seiles inntil 3 seilaser lørdag 24. september. Planlagt tid for første varselsignal 
er 11.15

7 STEVNETS BELIGGENHET

7.1 Regattakontoret vil være på området til Bergens Seilforening

7.2 Baneområdet vil bli lagt i områdene dekket av hovedkartserien fra Statens Kartverk 
Sjødivisjonen - Sør Norge nummer 21

8 STRAFFESYSTEM

Regel 44.1 er endret slik at to-tørnstraff er erstattet med en-tørnstraff

9 SCORING

9.1 Korrigert tid beregnes etter metoden tid på tid etter det som fremkommer fra 
målebrevet for distanseseilas

9.2 Det seiles i følgende klasser: 
   - NorRating med spinnaker 
   - NorRating uten spinnaker 
   - NorRating Shorthanded 
   - Båter uten målebrev 
   - Knarr 

Det er tillatt å bruke autopilot i: 
   - NorRating med & uten spinnaker hvor antall mannskap er maks tre 
   - NorRating Shorthanded 
   - Båter uten målebrev 

Ytterligere klasseinndelinger etter måltall for NorRating vil kunngjøres på et senere 
tidspunkt
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11 DATABESKYTTELSE

Arrangør overholder kraven til GDPR slik: Arrangør benytter SailRace System og 
lagrer ikke persondata eller dokumenter noe annet sted

12 ANSVARSFRASKRIVELSE

Regel 3: Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å 
kappseile er dens alene

Ved å delta i dette stevnet godtar og forstår hver deltager at seiling er en potensielt 
farlig aktivitet med iboende risiko. Disse farene inkluderer sterk vind og grov sjø, 
plutselige værforandringer, feil på utstyr, feil på båthåndtering, dårlig sjømannskap 
fra andre båter, tap av balanse på en ustabil seilbåt og utmattelse som resulterer i 
økt risiko for skade. I seilsporten er risikoen for permanent, katastrofal skade eller 
død ved drukning, traumer, hypotermi eller andre årsaker til stede

13 FORSIKRING

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring

14 PREMIERING

14.1 Bergens Seilforening premierer 1/3 av deltagende båter i hver klasse  

Vandrepremie - evigvandrende: 
   - Bliapokalen tildeles båten med lavest korrigert tid blant båter med NorRating

15 ANNEN INFORMASJON

Regattasjef // Georg Nygaard, 901 16 378, georg@nygaard.com  
Sosialt ansvarlig // Kjell-Ove Bruaas, 971 67 953, kontor@bergens-seilforening.no 
Diverse // Eirik Rosenberg, 922 37 621, eirik@rosenberg.no
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