Huftarøy Rundt
KUNNGJØRING

Os Seilforening har gleden av å invitere til Huftarøy Rundt.
Regatta for Tur & Havseilere torsdag 26. mai 2022.
Regattaen er underlagt Internasjonale kappseilingsregler for 2021-2024, gjeldene NOR Rating-regler,
Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilere kategori 6 og disse bestemmelser. Regattaen er klassifisert
som et stevne i kategori C.
Regattaen er tellende i Seilmagasinets Shorthandranking 2022 og Vestland Cup 2022.
Raceqs brukes som sporing for å kunne følge regattaen i ettertid. Vi oppfordrer alle seilere til å installere
og bruke raceqs. Gå inn på www.raceqs.com for å installere. Link legges ut på hjemmesiden til Os
Seilforening i forkant av regatta.

Start og mål
Start og mål vil være i Strøneosen. Varselflagg for første start heises kl. 10:45

Klasser
Turklasse, Rating, u/sp. Doublehanded, Singelhanded. Båter som ikke har gyldig målebrev fra NOR Rating,
før start i en seilas, flyttes over i turklasse.

Poengberegning
Lavpoengsystemet, Appendiks A i Kappseilingsreglene benyttes. NOR Rating benyttes som
handikapsystem. Korrigert tid vil bli beregnet ut fra Rating/tid på tid.

Påmelding
Skjer på www.os-seilforening.org Vi kan også kontaktes på Tlf.47457096 eller mail regatta@osseilforening.org

Påmeldingsfrist
Tirsdag 24. mai kl. 22:00 og det er Rating-målebrevet ved denne frist som gjelder ved seilasen.
Etteranmeldelse onsdag 25. mai kl 20:00.

Startkontingent
Startkontingenten er kr. 250,- Etteranmeldelse kr. 400-. Startkontingenten betales på kredittkortløysing på
nettet innen regattaens start.

Premiering
Etter seilasen blir det varm suppe og premieutdeling i Kvernavika.
1/3 av antall påmeldte båter premieres.
Det vil og bli premieutdeling for 2021 (Utsatt grunnet covid)

I gammel seilertradisjon finnes det også et blått bånd for Huftarøy Rundt og i likhet med den store verden
viser det seg at det ikke bare er å bygge raskere båter for å slå seiler rekorder. Løyperekorden for
enskrogsbåter i Huftarøy Rundt ble satt så langt tilbake som i 1995 og tilhører Magnus Stangeland. Det har
ikke manglet på utfordrere, men det har vist seg at rekorden som ble satt med svært gunstige
vindretninger, har vært vanskelig å slå: Fysisk rekord: Orkide, Magnus Stangeland, 3:39:52 Korrigert tid:
Elise, Harald Strøm, 4:18:36 (LYS/tid på tid)

