
 

KUNNGJØRING 

 

Askøy seilforening 

arrangerer: 

 

Thorvalden, HC 1 
 

22/4-2017 
For: 

 

Optimist A, B og C. 

Laser 4,7 Radial og Standard, 

Zoom 8 Yngste og eldste klasse, 

Europajolle 

Brett/BIC 
 

 

 



 
 

 

1   REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i 

Kappseilingsreglene 2017-2020. 
 

 

1.2 Hordaland Seilkrets spesielle regler for Hordacup 2016 vil gjelde. 

 

1.3  Klassereglene for deltagende klasser vil gjelde 

 
 

1.4 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, 

 reklame, doping og rett til å delta gjelder. 
 
1.5 Optimist C vil ha eget forenklet sett med seilingsbestemmelser til 

bruk i opplæringsøyemed. Dette presenteres på kaien rett etter 
rormannsmøte. 

 

1.6 Denne kunngjøringen og seilingsbestemmelsene 

 

1.7 Hvis det er uoverensstemmelse mellom kunngjøringen og 

seilingsbestemmelsene vil seilingsbestemmelsene ha fortrinn. Dette 

endrer RSS 63.7 
 

2 REKLAME 

2.1 Reklame tillates i henhold til Word Sailing Regulation 20 og NSF’ 

reklame-regler. 

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den 

organiserende myndighet. 
 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for klassene beskrevet i innledningen. 
 



 
 

 

3.2 Hver deltagende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler. 

Signert egenerklæring skal leveres ved registrering. 
 

3.3 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å bruke 

påmeldings-skjema via regattaens side på seilmagasinet. 

 

3.4 Påmeldingsfrist er Torsdag 20 April kl 23.59 
 

3.5 Etteranmelding koster NOK 200,- Betales på nett eller ved 

registrering Lørdag. 

  

 

4 AVGIFTER 

 Påmeldingsavgift er som følger: 

 

Båttype Startkontingent kr 

Optimist 100,- 

Zoom 8 100,- 

Brett 100,- 

E-jolle 100,- 

Laser 100,- 
 

5 TIDSPROGRAM 

5.1 Registrering fåregår på regattakontoret på ASF sitt nye Klubbhus 

fra kl 08:30 til 11:00  

5.2 Rormannsmøte vil bli avholdt foran ASF`s klubbhus kl 10.30 

5.3 Det seiles inntil 4 seilaser. 



 

5.4 Planlagt tid for varselsignalet for første seilas er kl 12:00 på begge 

baner. 

5.5 Det vil ikke bli gitt varselsignal etter kl 16:00 

 
 

6 TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL 
 

 

Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til egenerklærings- 

skjema for den enkelte klasse kan foretas ved stikkprøver av utvalgte 

båter.  

7 SEILINGSBESTEMMELSER 

 Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på regattaens hjemmeside på 

seilmagasinet senest onsdag 19 April kl 18:00. De vil også våre 

tilgjengelig i skriftlig form på regattakontoret Lørdag morgen. 

8 STEVNETS BELIGGENHET 

8.1 Baneområde vil være Haugelandsosen 

8.2 Baneområde for Optimist C vil være «under broen» i skjermet 

farvann ved ASF. 

9 LØPENE 

9.1 Det seiles på Trapesoid bane (NC bane). 

9.2 Optimist C seiler trekantbane.  

  

10 POENGBEREGNING  

10.1 Systemet for poengberegning vil være lavpoengsystemet. 

10.2 1 seilas må fullføres for at det skal være en gyldig serie. 



 

10.3    (a) Når færre enn 3 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for 

serien være dens totale poengsum. 

(b) Når 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være 

dens totale poengsum minus dens dårligste poeng. 

11    STRAFFESYSTEM 

 Seilerne kan få tilbud om Mekling i tillegg til ordinær høring.  

12 ARRANGØRBÅTER 

12.1  Supportbåter er merket med Askøy seilforenings vimpel. 

12.2  Dommerbåter vil føre hvit flagg merket med «U» 

13 RADIOKOMMUNIKASJON 

 Unntatt i en nødsituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger 

mens den kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke er 

tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også 

mobiltelefoner. 

14 PREMIER 

 Arrangøren foretar premiering i henhold til HC’reglene avsnitt 5. 

 

15 SIKRINGSBÅTER/SUPPORTBÅTER 
 Deltakende foreninger skal stille med minimum 1 følgebåt. Regattasjefen 

kan ved behov pålegge foreninger med mange påmeldte å stille med flere 

ressurser. 

16 ANSVARSFRASKRIVELSE 

 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, 

Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke 

akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall 

inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 



 

17 FORSIKRING 

 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig 

ansvarsforsikring. 

18 YTTERLIGERE INFORMASJON 

 For ytterligere informasjon vennligst kontakt regattasjef Ole-Jørgen 

Michelsen på mobil 97186890. 
 


