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1 Regler 

1.1 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å 
delta gjelder for stevnet. 

1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og 
seilingsbestemmelsene for regattaen. 

1.3 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds reklame- og sponsorregler. Deltakere som 
har til hensikt å vise reklame, plikter å løse reklamelisens i henhold til NSFs 
reklamebestemmelser og forevise denne for arrangøren. 

1.4 Deltakerne kan bli pålagt å føre arrangørreklame i henhold til Regulation 20. World 
Sailing Regulation 20 gjelder i sin helhet. 

1.5 Denne regattaen inngår i Ålesunds Seilforenings sesongserie (klubbmesterskap). Se egne 
retningslinjer på www.aasf.no . 

2 Påmelding 

2.1 Båter som har rett til å delta; 2.4 mR, 12,5 kvm, Express, J/-70, NOR Rating og NOR 
Rating turklasse, kan påmeldes via manage2sail innen 30. april 2022 klokken 18:00.  

2.2 Startkontingenten er 200,- kr og betales ved påmelding i Manage2Sail. 

J/-70 - båter eiet av Ålesunds Seilforening meldes på som «J/-70 Pool ÅS». I 

treningsavgiftene for klassen er startkontingenten inkludert. 

2.3 I klassen 12,5 kvm krysser gis det unntak fra regel C.2.1 i klassereglene om mannskap 
(minimumsbemanning). 

2.4 Express gis unntak fra regel C.1.1 a i klassereglene om mannskap (minimumsbemanning). 

4 Beskjeder til deltagere 

4.1 Beskjeder til deltagere vil bli publisert på den offisielle oppslagstavlen som er på 
nordsiden av garderobebygg i Nørvevika båthavn. 

5 Endringer i seilingsbestemmelsene 

5.1 Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før klokken 09.00 samme 
dag de trer i kraft, bortsett fra at eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil 
bli oppslått før klokken 20.00 dagen før de trer i kraft. 

6 Signaler på land 

6.1 Signaler på land blir gitt ved molo i Nørvevika båthavn. 

6.2 Når flagg AP vises på land erstattes ‘1 minutt’ med ‘ikke mindre enn 30 minutter’ i 
seilassignalet AP. 

http://www.aasf.no/


 

7 Tidsprogram for seilasene 

7.1 Dato for kappseilasene: 

Sukkertoppseilasen  1. mai 2022 

7.2 Varselsignal for første start vil bli gitt tidligst klokken 11:00. 

7.3 Det er planlagt å avvikle inntil 1 seilas. 

7.4 Ikke noe varselsignal bli gitt etter klokken 14:00. 

8 Klasseflagg 

8.1 Klasseflagg: 

Klasse:        Klasseflagg: 
2.4mR         2.4mR-flagget 
12,5kvm        F 
Express        O 
J/-70         J 
NOR Rating        K 
NOR Rating turklasse       G 
Fellesstart Express, J/-70, NOR Rating og NOR Rating turklasse T 
 

9 Baneområder og løp 

9.1 Baneområdet vil ligge innenfor sjøkart nummer 31. 

9.2 Seilasen vil bli seilt etter de alternative løp som nevnt i pkt. 9.3-9.6. Nummeret for det 

valgte løpet blir vist fra standplass senest ved varselsignalet for den enkelte klasse. 

9.3 Løpsalternativ 2.4mR 

Alternativ 1: Start Gåsholmen, passere på sydsiden av stake ved Korsfluda, rundt 
Tueneset, inn Steinvågsundet, inn Aspevågen, Mål ved molo i Nørvevika.  

Alternativ 2: Start Gåsholmen, ut Aspevågen, ut Steinvågsundet, rundt Tueneset, passere 

på sydsiden av stake ved Korsfluda, Mål ved molo i Nørvevika. 

9.4 Løpsalternativ 12,5kvm 

Alternativ 1: Start Gåsholmen, passere på sydsiden av stake ved Korsfluda, rundt 
Tueneset, inn Steinvågsundet, inn Aspevågen, Mål ved molo i Nørvevika. 

Alternativ 2: Start Gåsholmen, ut Aspevågen, ut Steinvågsundet, rundt Tueneset, passere 
på sydsiden av stake ved Korsfluda, Mål ved molo i Nørvevika. 



9.5 Løpsalternativ Express 

Alternativ 1: Start Gåsholmen, passere på sydsiden av stake ved Korsfluda, rundt 
Tueneset, BB runding svart og gul stake Ø av Olsskjæret, BB runding grønn stake ved 
Kjeholmen, SB runding svart og gul stake Ø av Olsskjæret, inn Steinvågsundet, inn 
Aspevågen, Mål ved molo i Nørvevika. 

Alternativ 2: Start Gåsholmen, ut Aspevågen, ut Steinvågsundet, BB runding svart og gul 
stake Ø av Olsskjæret, BB runding grønn stake ved Kjeholmen, SB runding svart og gul 
stake Ø av Olsskjæret, rundt Tueneset, passere på sydsiden av stake ved Korsfluda, Mål 
ved molo i Nørvevika. 

9.6 Løpsalternativ J/-70 og NOR Rating 

Alternativ 1 (ca. 12,3 nm): Start Gåsholmen, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding 
av Østmerke (Svart-Gul-Svart stake) ved Olsskjeret, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, Mål 
ved molo i Nørvevika.  

Alternativ 2 (ca. 12,9 nm): Start Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av 
Tyskholmsrompa, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding av Østmerke (Svart-Gul-
Svart stake) ved Olsskjeret, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, Mål ved molo i Nørvevika.  

Alternativ 3 (ca. 14,9 nm): Start Gåsholmen, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding 
av Østmerke (Svart-Gul-Svart stake) ved Olsskjeret, BB runding av Kjeholmen, rundt 
Tueneset, inn Hessafjorden, Mål ved molo i Nørvevika.  

Alternativ 4 (ca. 15,5 nm): Start Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av 
Tyskholmsrompa, ut Hessafjorden, rundt Tueneset, BB runding av Østmerke (Svart-Gul-
Svart stake) ved Olsskjeret, BB runding av Kjeholmen, rundt Tueneset, inn Hessafjorden, 
Mål ved molo i Nørvevika.  

Alternativ 5 (ca. 9,0 nm): Start Gåsholmen, passere på sydsiden av stake ved Korsfluda, BB 
runding av grønn stake ved Erknefluda, passere på sydsiden av stake ved Korsfluda, Mål 
ved molo i Nørvevika.  

Alternativ 6 (ca. 9,6 nm): Start Gåsholmen, BB runding av svart (grønn) stake N av 
Tyskholmsrompa, ut Hessafjorden, BB runding av grønn stake ved Erknefluda, inn 
Hessafjorden, Mål ved molo i Nørvevika. 

10 Merker 

10.1 Utlagte merker vil ha gul farge og rund eller sylindrisk form. Eksisterende sjømerker 
eller landformasjoner benyttes også som merker. 

11 Starten 

11.1 For klassene 2.4mR, 12,5 kvm og NOR Rating turklasse vil seilasen startes ved å bruke 
RRS 26 med varselsignalet 5 minutter før startsignalet. 



11.2 For klassen NOR Rating startes seilasen ved å bruke Gunder-metoden hvor alle andre 

båter enn den med lavest måltall starter forsinket etter en tid-på-distanse-beregning. Alle 
båter vil da få samme forventede målgangstid og resultatlisten blir identisk med rekkefølgen 
i mål. Dette endrer RRS regel 26. 

På rormannsmøtet blir alle deltakere for seilasen tildelt et starttidspunkt av arrangøren, 
basert på deltakerens måltall, lengden for løpet og forventet vindstyrke. 

11.3 Startlinjen vil være mellom en stang med oransje flagg på standplass/komitébåt og 
løpssiden av startmerket (utlagt NØ av Gåsholmen). 

11.4 Båter hvis varselsignal ikke har blitt gitt skal holde seg unna startområdet under 
startsekvensen for andre seilaser. 

11.5 En båt som starter senere enn 5 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret DNS (startet 
ikke) uten en høring. Dette endrer RRS A4 og A5. 

12 Endre neste legg av løpet 

12.1 For å endre neste legg av løpet vil regattakomiteen flytte det opprinnelige merket (eller 
mållinjen) til en ny posisjon. 

13 Mål 

13.1 Mållinjen vil være mellom en stang med blått flagg på standplass ved Molo i Nørvevika 
båthavn og løpssiden av en stang med oransje flagg på Hundsvær. 

14 Straffesystem 

14.1 Appendiks P gjelder. 

14.2 For klassen 2.4mR er «to tørn» straff erstattet med «en tørn» for brudd på regler i RRS 
Del 2. Dette endrer regel 44.1. 

15 Maksimaltider 

15.1 Maksimaltiden er 6 timer regnet fra startsignalet for første båt for hver klasse. 

15.2 For klassene 2.4mR og 12,5 kvm vil båter som ikke fullfører innen 60 minutter etter den 

første båten som har seilt løpet og fullført noteres som DNF (Fullførte ikke) uten en høring. 
Dette endrer RRS 35, A4 og A5. 

16 Krav om høring 

16.1 Protestfristen er 60 minutter etter at siste båt har gått i mål. 
 
16.2 Skjema for anmodning om høring fås utlevert av arrangøren ved behov. Protester og 
søknader om godtgjørelse skal leveres til arrangøren eller en representant for denne. 
 



16.3 Beskjeder om protester med informasjon om partene og tid og sted for høringer samt 

protestkomiteens avgjørelser, vil bli kunngjort via manage2sail. 

16.4 Søknader om godtgjørelse basert på en protestkomiteavgjørelse sendes til leder av 
protestkomiteen innen 24 timer etter at avgjørelsen ble kunngjort. Dette endrer RRS 62.2. 

17 Scoring 

17.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet. 

18 Sikkerhetsbestemmelser 

18.1 En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette regattakomiteen så snart som 
mulig. 

19 Utstyrs- og målekontroller 

19.1 Hver båt kan bli bedt om å fremvise et gyldig målebrev. 

19.2 På vannet kan en båt gis beskjed av et medlem av regattakomiteen eller teknisk komité 
om straks å seile til et bestemt område for kontroll.  

20 Radiokommunikasjon 

20.1 Unntatt i en nødsituasjon skal en båt som kappseiler verken sende lyd eller 
datameldinger eller motta lyd eller datakommunikasjon som ikke er tilgjengelige for alle 
båter. 

21 Premiering 

21.1 Premieutdeling vil skje under premieutdelingsfesten etter endt sesong. 

21.2 1/3 premiering basert på antall deltakende båter. 

22 Ansvarsfraskrivelse 

22.1 Seilere deltar i regattaen på eget ansvar, se RRS regel 4, Avgjørelse om å kappseile. 
Arrangøren tar intet ansvar for skader på båt eller utstyr, personskade eller død i forbindelse 
med aktivitetene før under eller etter stevnet. 

23 Forsikring 
23.1 Hver deltagende båt skal være dekket av gyldig ansvarsforsikring. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg A for NOR Rating: Handicapsystem 

1 Måltall 

1.1 NOR Rating-måltall, standard OSN (ett-tall-variant), Gunderstart (avrundet til nærmeste 
hele sekund) eller tid på tid, anvendes som handicapsystem. 

1.2 Klasseklubben NOR Rating forbeholder seg rett til å kunne foreta uanmeldt kontroll av 
båter ved regattaer, og kan protestere på et hvilket som helst brudd på NOR Rating-reglene. 
Dette endrer RRS 60.2. 

1.3 Båter som ønsker å anvende Shorthanded-målebrev må melde inn denne endringen til 
arrangøren senest før start. 

1.4 Båter som ønsker å anvende måltallet uten spinnaker, må melde fra om dette til 
regattastyret senest 96 timer før start for vedkommende seilas eller 96 timer før første 
seilas, dersom det skal gjelde en hel serie. Slik melding gis per e-post til ola@herje.net og 
andreas@olarsen.no . 

1.5 Båter som ikke har godkjent NOR Rating-målebrev kan delta i egen turklasse med 
estimert NOR Rating-måltall for vedkommende båttype. 

2 Skifte av seil 

2.1 Bruk av seilføring som ihht. NOR Rating klasseregler endrer båtens standard rating, skal 
meldes til regattastyret senest 96 timer før start. Slik melding gis per e-post til ola@herje.net 

og andreas@olarsen.no . 

2.2 Dersom en båt ønsker å benytte et seil med et annet nummer enn det som båten har 
tildelt, skal dette meldes til og godkjennes av regattastyret. 


