Kunngjøring Stord Rundt og
Sunnhordland Race 8.-10. juni 2012
Bergens Seilforening og Stord Seilforening har gleden av å invitere
til de tradisjonsrike regattaene, Stord Rundt og Sunnhordland
Race.
Stord Rundt starter ved Bjelkarøy fredag 8. juni kl. 19.00. Det blir
som vanlig en minnerik helg der seiling, konkurranse og sosialt
samvær står i sentrum.
Heder og ære blir rundhåndet utdelt på premieutdelingen for
sørgående legg på seilerfesten som går av stabelen på Restaurant
Arena lørdag kveld. Søndagens regatta fra Leirvik til
Bekkjarviksundet representerer avsluttende regatta i Stord Rundt
2012 samtidig som det seiles Sunnhordland Race.
Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik de er definert i
Kappseilingsreglene. Handikapsystemet LYS benyttes og korrigert
tid beregnes etter tid på tid metoden. Som grunnlag for
sammenlagt premiering beregnes bonuspoeng for sørgående og
nordgående regatta. Det seiles i En-typeklasser for Knarr, Express
og Melges24 ved flere enn tre båter i hver klasse.
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Det skal seiles i følgende klasser:
Start ved Bjelkarøy kai fredag 8.6.2012
Klasser
Knarr
Express
Melges 24
Turklasse
LYS uten spinnaker
LYS med spinnaker til og med 1,15
Double-handed

Tidspunkt varselsignal
Fredag kl. 19.00

LYS med spinnaker fra og med 1.16 til og med 1,24
LYS med spinnaker fra og med 1,25 til og med 1,30
LYS med spinnaker fra og med 1,31 og over

Fredag kl. 19.30

Start fra Leirvik søndag 10.6.2012
Klasser
Knarr
Express
Melges 24
Turklasse
LYS uten spinnaker
LYS med spinnaker til og med 1,15
Double-handed

Tidspunkt varselsignal
Søndag kl. 10.00

LYS med spinnaker fra og med 1.16 til og med 1,24
LYS med spinnaker fra og med 1,25 til og med 1,30
LYS med spinnaker fra og med 1,31 og over

Søndag kl. 10.30

Regattaene er tellende i Hordacup.
Dersom det blir mindre enn 3 båter i klassene Knarr, Express eller Melges 24, seiler båtene i LYS-klasse i
hht. båtens LYS-tall. Dersom det starter minimum 6 deltagere i Double-handed er regattaen tellende i
Seilmagasinet shorthanded ranking.

Påmelding:

Foretas via Bergens Seilforenings eller Stord Seilforenings internettsider innen
4.6.2012 eller via www.seilmagasinet.no
Deltagere som velger å delta uten spinnaker og krever dertil hørende redusert
LYS tall, må melde seg på med redusert lystall senest 96 timer før start.
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Starkontingent:

Startkontingenten er Kr 450,- og dekker også Sunnhordland Race og forutsettes
innbetalt før første start. Seiles kun Sunnhordland Race er startkontingenten Kr
150,-

Seilingsbestemmelser:

Vil være tilgjengelig på våre Internettsider og de vil bli utlagt i Klubbhuset i
Bergens Seilforening 8. juni.

Lisens:

Stord Rundt og Sunnhordland Race er lisenspliktige regattaer. Lisens ordner du
opp i her: http://www.seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx

Seilerfest:

I Leirvik blir det flott seilerfest på Restaurant Arena med premieutdeling for
sørgående seilas. På menyen står det tapastallerken med kylling spyd, scampi,
kjøttboller, kyllingvinger og brød for kun 225,-/pers. For at kokken skal kunne
forberede seg ber vi deg angi antall personer til middag ved påmelding. Betaling
for middagen gjør du på restauranten

Fotokonkurranse:

Vi oppfordrer til å ta med fotoapparat og/videokamera for å delta i
fotokonkurransen. Se nærmere informasjon på regattaens hjemmesider.

Arrangementskomite:

Stord Rundt og Sunnhordland Race
Elling L. Bjelland, Regattasjef Stord Rundt , BS
Birger Grevstad jr., BS
Jan Hjellestad, BS
Arvid Hovland, BS
John Bjordal, Regattasjef Sunnhordland Race, Stord SF
Roy Nilsen, Stord SF

VEL MØTT TIL GYLDNE ØYEBLIKK I STORD RUNDT OG SUNNHORDLAND RACE

