Seilingsbestemmelser for
Huftarøy Rundt 2022
Torsdag 26. mai 2022.

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.

1. Regler
Regattaen vil være underlagt Internasjonale kappseilingsregler for 2021-2024. Gjeldene
NOR Rating regler.
Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilere kategori 6.
Invitasjon og Seilingsbestemmelser.

2. Melding til deltakerne
Meldinger til deltakerne vil bli lagt ut på internett os-seilforening.org

3. Forandringer i seilingsbestemmelsene.
Eventuelle forandringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 09.00 samme dag
som de trer i kraft, bortsett fra at eventuell forandring i tidsprogrammet for kappseilasen
vil bli oppslått før kl. 19.00 dagen før den trer i kraft.

4. Gjelde som påmeldt og godtatt båt.
En båt anses å være påmeldt og godtatt først når dens startkontingent er betalt.

Som en ufravikelig regel gjelder at en båt må ha betalt sin startkontingent innen dens
klarsignal.
For en båt som ikke har betalt sin startkontingent innen ovennevnte frist, anses
påmeldingen om ikke godtatt. Båten vil således bli diskvalifisert uten høring.

5. Startprosedyre
Seilasen startes ifølge kappseilingsregel 26

6. Starttidspunkt.
Start fra Strøneosen:
Første start:

kl. 1050

7. Klasseflagg og løpsflagg
Løps flagg heises minimum 5 min før startprosedyren starter.

Løp 1:

Løp 2:
Startrekkefølgen, klasseinndeling og klasseflaggene vil bli angitt i
deltakerlisten/startlisten.
Båter som ikke har gyldig målebrev fra NOR Rating flyttes over i turklasse.
For båter som starter i doublehanded og singelhanded klasse, tillates bruk av autopilot.

8. Startlinjen
Startlinjen er i utløpet av Strønosen lik mållinjen. Alt 1. Sørgående og Alt 2. Nordgående.
Lengden på startlinjen ut fra land er krysning mellom Alt 1 og Alt 2 vist på skisse punkt
11. Start/målbåt i årets regatta er fra Os Seilforening.

9. Tilbakekalling
Signal om individuell tilbakekalling vil bli gitt i henhold til regel 29.1.
Signal om generell tilbakekalling vil bli gitt i henhold til regel 29.2. Klasser som får
generell tilbakekalling får omstart før neste klasse startes.

10. Avkorting av løpet.
Seilasene kan avkortes enten ved:
a)
at båtene tas i mål ved et «merke» i løpet.
b)
at båtene tas i mål ved innseilingen til Bekkjarviksundet.
c)
eller ved øyen Grønningen.
Signal om avkortning vil bli gitt i henhold til regel 32.
Hvis "S" vises alene gjelder avkortingen alle klasser som ennå ikke har rundet merket.
Vises klasseflagg sammen med "S" gjelder avkortingen bare for den klasse som
klasseflagget angir.
Avkorting ved et merke:
Siden alle merker i seilasen er holmer/øyer, vil målbåten ved avkortning legge seg ved
holmen/øyen hvor avkortingen skal finne sted. De klasser, som avkortingen gjelder, skal
da seile i mellom målbåten og merket.
Avkorting ved innseilingen til Bekkjarviksundet:
Når avkortingen skjer ved innseilingen til Bekkjarviksundet skal de klasser, som
avkortingen gjelder, fullføre seilasen mellom målbåten og Selbjørn.
Avkorting ved Grønningen:
Når avkortingen skjer ved Grønningen i Møkstrafjorden skal de klasser, som avkortingen
gjelder, fullføre seilasen mellom målbåten og øyen Grønningen.
Målbåten vil føre signalflagg M.

11. Mållinje.
Ved fullført løp er mållinjen definert som linjen gjennom en
rød/hvit og en hvit stang på land og begrenset av krysspunkt
mellom overettlinjene vist på skisse. (Alt.1 i skissen = løp 1.
Alt 2 = løp 2).

12. Løps alternativ.

Løp 1.
Merker og gater i løpet
og deres rekkefølge
Start
LINDHOLMEN

Strøneosen Alt 2
Nord for Huftarøy, rundes om
babord
GRØNNINGEN
Passering i mellom holmen
Grønningen vest for Huftarøy
og Huftarøy
BEKKJARVIKSUNDET Passering i mellom Selbjørn og
Huftarøy (Bekkjarviksundet) i
sørøstlig retning
KALSUNDBOEN
Stake sør for Huftarøy, rundes
om babord.
MÅL
Strøneosen Alt 1.(ved fullført
løp)

Løp 2.

Merker og gater i løpet og deres rekkefølge
START
Strøneosen Alt 1.
KALSUNDBOEN
Stake sør for Huftarøy, rundes om styrbord
BEKKJARVIKSUNDET Passering i mellom Selbjørn og Huftarøy
(Bekkjarviksundet) i nordvestlig retning
GRØNNINGEN
Passering i mellom holmen Grønningen vest for
Huftarøy og Huftarøy.
LINDHOLMEN
Nord for Huftarøy, rundes om styrbord
MÅL
Strøneosen Alt 2. (ved fullført løp)

Distanse
9,7
12
14
19,7
24,3

13. Ikke fullført.
Seilasen avblåses kl. 19.00. Båter som ikke har gått i mål innen denne tid anses for å ha
brutt løpet.

14. Korrigert tid.
Korrigert tid vil bli beregnet etter NOR Rating ved tid på tid metoden.

15. Protester.
Protester må leveres for registrering på regattakontoret i Kvernevika eller til komitébåt
snarest mulig og senest en ½ time etter at siste båt er tatt i mål. Tid for høring vil bli
kunngjort.

16. Meldinger til regattaledelsen.
Båter som bryter seilasen må sende SMS til regattasjef tlf. 47457096

17. Premiering.
Det foretas rormannspremiering til 1/3 av påmeldte båter i hver klasse. Beste båt overall
og beste klassevinner.

Spørsmål angående arrangementet og påmelding rettes til:
Regattasjef:
Terje Klyve
tlf. 47457096
Mail adresse til Regattautvalget Os Seilforening: regatta@os-seilforening.org
GOD SEILAS!

