
JØNSSON-REGATTAEN 
ASKØY RUNDT 2012 

 
Lørdag 18. og søndag 19. august 2012 

 
SEILINGSBESTEMMELSER 

 
 

Arrangør:   

Askøy Seilforening 

Kollevåg Friluftsområde 
5310 Hauglandshella 
 
E- mail: regatta@askoy-seilforening.no 

 

1. REGLER 
 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, med 

nasjonale foreskrifter. 

 Seilingsbestemmelser og kunngjøring for regattaen. 

 ORC Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser - norsk kategori 6 

 De Norske LYS- regler 2012 

 Regler for Hordacup tur og hav 2012, gjelder for gjennomføring og premiering i 
Hordacup 2012 

 Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C 
 
2. FOR LYS-KLASSER GJELDER 
Båt skal ha gyldig NORLYS-målebrev for å kunne starte i lys klasse. (RRS 78.1) 
NORLYS’s regler om vektbegrensninger gjelder ikke.  
 
Dersom regattaledelsen før start er kjent med at påmeldt båt ikke har gyldig 
LYS-målebrev, vil båten bli flyttet til turklasse. Dersom båten likevel, uansett av hvilken 
grunn, seiler i LYS-klasse vil den bli diskvalifisert uten høring. Dette endrer RRS 63.1 og 
Appendiks A. 
Klassebåter godkjent av ISAF eller NSF skal også ha gyldig LYS-målebrev, men båtens 
klasseregler gjelder med hensyn til alle mål og alle begrensninger på seil, mannskap, 
håndtering etc.   
 



Uanmeldt kontroll av båt kan skje i forbindelse med regattaen av NORLYS, eller 
NORLYSs oppnevnte representant. Denne representanten kan protestere på et hvilket 
som helst brudd på NORLYS’s regler. Dette forandrer RRS 60.2.   
 

Resultater beregnes etter "tid på tid". 
 
Båter som har gyldig LYS-bevis ved påmeldingsfristen kan ikke endre beviset før 
regattaen. Det er ikke tillatt å endre sitt Lys-tall under regattaen eller å seile med større 
seilføring enn båten er påmeldt med ved påmeldingsfrist. 
 
Jønsson-regattaen Askøy rundt 2012 er en lisenspliktig regatta. Les mer om lisens ved å 
klikke følgende link: http://www.seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx 
 
 

3. REKLAME 
Arrangøren forbeholder seg retten til sponsorreklame. 
 

4.  RETT TIL Å DELTA  
Regattaens LYS-klasser er åpen for alle båter med gyldig LYS-bevis. 

 

Det vil bli egen LYS –klasse for båter uten spinnaker. 

 

Regattaens turklasse er åpen for alle båter der kapteinen er medlem i seilforening 
tilknyttet Norges Seilforbund, og dersom båten er i samsvar med OSR norsk kategori 6. 

 

I LYS-klasse for Doublehanded er det tillatt å bruke elektriske hjelpemidler. Eks. Autopilot, 
og det er bare tillatt med to personer om bord.  

 

Klasse for Doublehanded benytter Shorthanded målebrev. 

 

 

5.PÅMELDING 

Påmelding gjøres elektronisk via Askøy Seilforenings hjemmesider 
www.askoy-seilforening.no eller direkte på www.seilmagasinet.no innen tirsdag 14. 
august kl 23:00.  

 

Etteranmeldelse mottas innen fredag 17. august klokken 19:00. Etteranmeldte båter kan 
kun seile med båtens høyeste LYS-tall 

 

Startkontingent er kr 450,-. 

Startkontigent på etteranmeldte båter er kr 600,- 

 

  

http://www.seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx
http://www.askoy-seilforening.no/
http://www.seilmagasinet.no/


6. LYS - BEVIS 
Arrangøren vil kontrollere gyldighet av LYS-bevis før start og benytte det LYS-tallet som 
er registrert på NORLYS’s hjemmeside.  

 

Dette reduserer ikke båtens ansvarshavendes plikter i forbindelse med LYS-reglene, og 
kaptein på båten har det fulle og hele ansvaret for at LYS-målebrevet forblir gyldig. 

  

7. BESKJEDER TIL DELTAKERENE 

Beskjeder til deltakerne søndag, vil bli slått opp på den offisielle oppslagtavlen på  
kaien på Herdla. 
 

8. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 
Lørdag: Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli utdelt sammen med 
seilingsbestemmelsene fra komitebåter. Startbåt vil da føre signalflagg "L". 
 
Søndag: Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått på den offisielle 
oppslagstavlen før kl. 09.00.  Startbåt vil da føre signalflagg "L" 

  
9. KLASSER 
LYS- uten spinnaker 
LYS- Doublehanded  
LYS- med spinnaker, LYS-tall t.o.m.1,15 
LYS- med spinnaker, LYS-tall 1,16 - 1,24 
LYS- med spinnaker, LYS-tall 1,25 - 1,30 
LYS- med spinnaker, LYS-tall 1,31 - og over 
Express - klasse 
TUR- klasse 
 
Arrangøren kan slå sammen klasser avhengig av antall påmeldte båter 
Klasseinndeling, klasseflagg og starttidspunkt for de enkelte klasser fremgår av 
deltakerlisten som deles ut i startområdet før start lørdag. 
 

10.  TIDSPROGRAM OG STARTOMRÅDE 
Lørdag 18. august  
Varselsignal for første start kl. 10.55 
Startområde vil være øst av Bakarvågen i Byfjorden 

 
Søndag 19. august 
Varselsignal for første start kl.10.55 
Startområde vil være vest av Gavlen på Herdla 



 
LØRDAG SEILER LYS KLASSER MED SPINNAKER FRA 1,16 OG OVER LENGER LØP! 

 
 

11. LØPET LØRDAG:  
FOR LYSKLASSER M/ SPINNAKER 1,16 OG OVER 
         (GJELDER IKKE FOR DOUBLEHANDED)  

LØP.1   
Start fra nord mot syd. 
Fra start, sørover Byfjorden, bøye nordvest for Nordnes rundes om babord, nordover 
Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for Herdla rundes om 
babord, Søreflu stake rundes styrbord, babord runding av nordre jernstake på 
Mefjordsboen, og i mål øst av Herdlaflu stake. 
 
LØP. 2  
Start fra syd mot nord. 
Fra start, nordover Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for 
Herdla rundes om babord, Søreflu stake rundes styrbord, babord runding av nordre 
jernstake på Mefjordsboen og i mål øst av Herdlaflu stake. 

 
11.1 LØPET LØRDAG:  
FOR ALLE KLASSER UNNTATT LYS KLASSER M/ SPINNAKER 1,16 OG OVER 
 

LØP. 1  
Start fra nord mot syd 
Fra start, sørover Byfjorden, bøye nordvest for Nordnes rundes om babord, nordover 
Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for Herdla rundes om 
babord og i mål øst av Herdlaflu stake. 
 
LØP.2 

Start fra syd mot nord 
Fra start, nordover Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for 
Herdla rundes om babord og i mål øst av Herdlaflu stake. 

 
12. SØNDAG: ALLE KLASSER SEILER SAMME LØP 

Start fra nord mot syd 
Fra start, sydover Hjeltefjorden, bøye på Storegrunnen (ca 1.5 n.mil sydøst av Jona lykt) 
rundes om styrbord, nordvestover mot Lille og Store Jona som rundes om babord, 
sydover Hjeltefjorden, søre Rotøy rundes om babord og i mål sørøst for Vardøy i 
Hauglandsosen ved innseilingen til Askøy Seilforening 
 

  



13. STARTEN 

Startprosedyre følger regel 26.    
 

1 5 minutter før start gis varselsignal  
 Startklasse flagg heises + lydsignal 
 
2 4 minutter før start gis klarsignal  

Startklasse flagg står og  
Signalflagg P heises + lydsignal 

 
3 1 minutt før start  
 Startklasse flagg står og 
    Signalflagg P fires + lydsignal 

 
4 Start  
 Startklasse flagg fires + lydsignal 

 
 

14. STARTLINJE     

Lørdag: 
Startlinjen er mellom to bøyer i området øst av Bakarvågen.   
 

Søndag: 
Startlinjen er mellom to bøyer vest av Gavlen på Herdla. Startretning er mot syd. 
 

14 FLYTTING AV STARTOMRÅDE 

Ved flytting av startområdet heises signalflagg "L" på startbåt og lydsignal gis. Ny startlinje 
vil være mellom to bøyer, eller mellom bøye og båt som fører signalflagg "M" 
 

15 INDIVIDUELL TILBAKEKALLING 

Signal vil bli gitt som i regel 29.1 - Signalflagg X heises og lydsignal vil bli gitt. 
  

16 GENERELL TILBAKEMELDING 

Signal vil bli gitt som i regel 29.2 (Likhetstegn heises) med 2. lydsignal. Dersom en 
startpulje tilbakekalles, forskyves senere startende klasser tilsvarende. 
 

17.  AVKORTING AV LØPET 
Løpet kan avkortes for enkelte klasser, klasseflagg for gjeldende klasser vises fra 
komitébåt sammen med signalflagg S. 
 
Dersom komitébåt ikke viser klasseflagg gjelder avkorting for alle klasser 
 
Avkorting kan være mellom 2 utlagte bøyer eller mellom signalflagg S på komitebåt og 
utlagt bøye / rundingsmerke. 
 
  



Når ledende båt nærmer seg mållinjen for avkortet løp, vil det bli gitt følgende signal i 
henhold til regel 32. Signalflagg "S" heises på komitebåt, - eventuelt sammen med 
klasseflagg -, samtidig som det gis 2 lydsignal. 
 

Lørdag: 
I nordre del av Herdlefjorden i område Mjølkevik på Askøy, De Naue og Herdla, 
eller ved hvilket som helst rundings-/ passeringsmerke. 

 

Søndag: 
 Ved hvilket som helst rundings-/passeringsmerke. 

 

18. MÅL 
Lørdag: Mållinjen mellom Herdlaflu stake og bøye/overrettmerke på land øst av Herdlaflu 
stake. 
Mållinjen passeres fra nord mot syd 
 

Søndag: Mållinjen er mellom to bøyer sydøst for Vardøy i Hauglandsosen ved 
innseilingen til Askøy Seilforening. 
Mållinjen passeres fra sør mot nord. 
 

19. MAKSIMALTID  
Båter som ikke er kommet i mål innen kl 18.00 lørdag og kl. 17.00 søndag, noteres som 
ikke fullført og vil bli skåret som DNF. Dette endrer regel 35 
 

20. BRUTT SEILAS  
Båter som bryter seilasen må melde fra om dette til regattasjefen over  
VHF kanal 8 eller mobil 971 86 890 
 

21. PROTESTER 
Protester skal skrives på godkjent protestskjema. Dette kan fås utlevert ved henvendelse 
til regattasjefen. Protester må være levert regattakomiteen senest 1 time etter at siste båt 
har gått i mål i den seilasen protesten gjelder for. 
 
Protester lørdag legges i oppsatt "protestkasse" på kaien på Herdla og søndag til 
regattakomiteen i målområdet eller på Askøy Seilsportsenter. 
 
Den protesterende båt har plikt til å underrette de båter den protesterer på når og hvor 
protesten vil bli behandlet. 
Protester vil bli behandlet mandag 22. august kl 18.00 på Askøy Seilsportssenter 
 

22. TIDSKORREKSJON OG POENGBERENING 

Tid korrigeres etter systemet “Tid på tid.”  
Resultatlisten beregnes etter Olympisk poengberegning A4.1 Bonuspoengsystemet. 
 
Regattaen omfatter to seilaser og begge teller med i poengsammendraget. Avvikles bare 
en seilas blir resultatet fra denne seilasen stående som endelig resultat for regattaen. 
 



23. PREMIERING  
LYS- klasser Det vil bli ordinær premiering av ca. 1/3 av de påmeldte båter basert på 
sammenlagt poengsum etter to seilaser.  
 
Turklasse: Turklassen blir premiert etter loddtrekning. 
 
Premieutdeling vil finne sted til høsten etter nærmere kunngjøring. 

 
24. ANSVARSFRASKRIVELSE 

Det er en ufravikelig regel at Askøy Seilforening, eller noen av foreningens funksjonærer, 
ikke kan gjøres til ansvar for noe som rammer person eller eiendom under, eller i 
forbindelse med kappseilasen. Enhver båt har alene ansvar for å avgjøre om den skal 
starte eller ikke, eller om den skal fortsette å kappseile eller ikke. 
 

25. Egenerklæring 

Alle båter må fylle ut egenerklæring (se vedlegg) påført klokkeslett for målpassering, samt 
båt foran og båt bak i mål begge dager. Egenerklæring oppbevares av den enkelte 
deltaker og leveres til arrangør ved forespørsel. 
 
Båter som ikke er registrert i mål av arrangøren og ikke kan levere egenerklæring, 
vil bli registrert som brutt. 
 

26. PROESTKOMITE            

1. Trond Wickman    Bergen Seilforening 
2. Øyvind Skogen                     Askøy Seilforening 
3. Espen Børresen    Ran Seilforening 
4. Thorvald Haarberg    Askøy Seilforening 
 
 
                                         
Regattasjef:   Ole-Jørgen Michelsen Mob: 971 86 890 
 
GOD SEILAS!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



EGENMELDING 
   

Jønsson-regattaen Askøy Rundt 2012 
 

  
NOR- …………… 
 
Lørdag 18. August:  

Målpassering kl……… 
Båt foran………………………                                                                                      
Båt bak  ……………………… 
 
 
 

Søndag 19. August 
Målpassering kl. ……… 
Båt foran………………………. 
Båt bak ………………………. 

 
Sign: …………………………Telf.……………E-mail…………  

(Rormann) 
 
 
 
 
 
 
 

 


