SEILINGSBESTEMMELSER
Nautic Askøy Rundt 2018 lørdag 18/8-2018
1.

Følgende regler vil gjelde:

1.1

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 - 2020.

1.2

Gjeldende NOR Rating regler.

1.3

Kunngjøring og seilingsbestemmelser.

1.4
I klassen NOR Rating doublehanded er det kun tillatt med 2 personer om bord og det er
tillatt å bruke elektroniske hjelpemidler, f.eks. autopilot, dette endrer regel 52.
1.5
World Sailing Offshore Special Regulations, Appendix J, Categori 5 (World Sailing
Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser - kategori 5 for innenskjærs seilas).
1.6

Reklame: World Sailing Regulation 20 APPENDIX 1 Advertising Code.

2. Handikapsystem og poengberegning
For klassene NOR Rating med spinnaker (fullt mannskap) gjelder: NOR Ratings alternative beregning
«Tretall-systemet» benyttes som handikapsystem etter metoden tid på tid, der det skilles mellom
pølsebane og distansebane. Nautic Askøy Rundt er en distanseseilas. Verdi for middelvind måles fra
startbåt en gang pr. time, for fastsettelse av vindkategori. (Vindkategori 1: Lite vind (0 – 4.6 m/s), 2:
Mellomvind (4.6 – 7.2 m/s), 3: Mye vind (7.2 m/s og over).
Valg av vindstyrkefaktor/vindkategori, bestemmes alene av arrangør, ref. NOR Rating klasseregler
2018, B.3.2. Valgt vindstyrkefaktor for regattaen vil bi opplyst senest ved publisering av
resultatlister.
For Doublehandedklasse og klasse uten spinnaker brukes «Ettall-systemet» etter metoden tid på tid.
Poengberegningen følger Lavpoengsystemet, Appendix A i Kappseilingsreglene.

3

Beskjeder til deltagere

Offisiell oppslagstavle vil være regattaens hjemmeside på https://www.sailracesystem.
no/regatta?regatta=3082. Etter målgang vil beskjeder til deltagerne også bli slått opp på
oppslagstavlen utenfor regattakontoret på ASF sitt klubbhus.

4

Endringer i seilingsbestemmelsene

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på regattaens hjemmeside på
seilmagasinet.no før kl 09:00 samme dag de trer i kraft. Samme sted vil eventuelle forandringer i
tidsprogrammet for seilasen bli kunngjort før kl 20:00 dagen før de trer i kraft.

5

Tidsprogram for seilasen

Varselsignal for første start er kl 11.55 lørdag 18/8-2018.

6

Klasseflagg og klasseinndeling

Klasseflagg og klasseinndeling vil fremgå av startlistene som publiseres senest fredag 17/8-2018 kl
18.00.

7

Komitebåter

Komitebåter vil være merket med Askøy seilforenings vimpel.

8

Startområde

Startområdet vil være øst av Askeneset i Herdlefjorden.

9

Starten

9.1

Seilasen startes ved å bruke regel 26.

9.2

Starten vil gå fra sør mot nord mellom to utlagte gule tønnebøyer.

9.3
Ved flytting av starten vil startfartøy vise signalflagg «L» og lydsignal gis. Nytt startområde vil
være mellom to bøyer eller mellom en bøye og startfartøyet merket med signalflagg «M».

10

Løpet

Start ved Askeneset i Herdlefjorden, gjennom «Det naue», deretter babord runding av Søreflu stake
(N 60.35.38, E 004.56.84), sørover Hjeltefjorden mot Store og Lille Jona som rundes om babord,
videre mot målgang mellom to utlagte bøyer vest for Ramsøy.

11

Avkorting

11.1

Seilasen kan avkortes ved alle rundingsmerker og i «Det Naue».

11.2 Ved avkorting brukes regel 32. Hvis «S» flagges alene gjelder avkortingen alle klasser.
Dersom «S» flagges med et eller flere klasseflagg gjelder avkortingen den/de aktuelle klassene.
11.3

Ved avkorting blir målgang mellom to utlagte bøyer eller en bøye og startfartøy.

12

Mål

Mållinjen vil være mellom to utlagte bøyer vest for Ramsøy.

13

Maksimaltid

Båter som ikke fullfører innen KL 19:00 vil bli notert som «Ikke fullført» og scoret som DNF. Dette
endrer regel 35.

14

Brutt løp

Deltagende båter som bryter løpet anmodes om å kontakte regattasjef umiddelbart på mobil 918
48 527.

15

Protester, protestfristfrist og søknader om godtgjørelse

15.1 Protestskjemaer fås på regattakontoret, som befinner seg i første etasje på ASF sitt
klubbhus. Protester og søknader om godtgjørelse skal leveres der innen den relevante tidsfristen.
15.2

Protestfrist er 1 time etter at siste båt har fullført, eller maksimaltid for løpet er gått ut.

15.3 Beskjed om protester, eller søknad om godtgjørelse, vil bli lagt ut elektronisk på den offisielle
oppslagstavlen på regattaens hjemmeside innen 30 minutter etter protestfristens utløp, for å
underrette deltagere om høringer hvor de er parter, eller er nevnt som vitner. Høringer vil foregå på
møterommet i 2. etg. i klubbhuset. Beskjedene vil også bli slått opp på oppslagstavlen utenfor
regattakontoret på ASF.

16

Reklame

Båter skal vise stevnereklame levert av den organiserende myndighet.

17

Premier

Det foretas 1/3 premiering av deltagende båter i hver klasse.

18

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.

19

Forsikring

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

20

Protestkomite

Leder: Peter Thomas Hansen

God seilas!
Finn Espeseth
Mobil 918 48 527
regattasjef

