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Seilingsbestemmelser.
Målt er å kåre en beste tid for seilas rundt Askøy, og i løp i
Hjeltefjorden, uavhengig av båttype, vind, vær og tidspunkt.
Bli kjent med egen båt for å få optimale resultater i forhold til
båtens egenskaper.
Seilasen kan foretas når som helst, og resultatet rapporteres inn
ved egenmelding, med best mulig dokumentasjon som
underbygger starttidspunkt og målgang. (F.eks tracking og eller
bilde av kartplotter.)
Signert egenmelding skal fylles ut og sendes via Facebook gruppe.
Egenmelding skal inneholde:
Hvilke løp som er seilet, båtens navn, rating, navn på kaptein,
starttidspunkt, tidspunkt for runding av rundingsmerke, og
tidspunkt for målgang.
I tillegg kan det rapporteres vindstyrke i m/s for start, og
målgang. (Oppgi gjerne vind på Geitanger)
Noe av utfordringen ligger i å bedømme de lokale forholdene
sammen med værmelding i forhold til den enkelte seilers erfaring
og båtens egenskaper.
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1. Løpene:
Løp # 1. Askøy Rundt

Løp # 2. Hjeltefjorden Rundt

Løp # 3. Gjona Rundt
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1. Regler
•
•
•
•

•

De internasjonale sjøveisregler med norske tillegg.
NORLYS NOR Rating-regler 2020.
Respittsystemet NOR Rating, hvor korrigert tid beregnes etter metoden «tid på
tid».
Det er ikke tillatt å benytte annen fremdrift enn vinden og vannet til å øke,
opprettholde eller redusere sin hastighet. Dens besetning kan justere seilenes og
skrogets stilling og foreta andre sjømannsmessige handlinger, men skal ellers
ikke bevege kroppene sine for å drive båten frem
Det er lov å bruke motor til fremdrift inntil 1 minutt før start.

2. Beskjeder til deltakerne
Beskjeder til deltagerne vil oppdatert via Facebook gruppe: ”High Five Challenge”

3. Endringer i seilingsbestemmelsene
Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort via Facebook gruppe: ”High Five
Challenge”, og vil tre i kraft umiddelbart etter de er gjort kjent.

5. Tid for seilasene
Seilasene kan seiles når som helst.
Det henstilles til at planlagte seilaser opplyses på Facebook gruppen for regattaen så
tidlig som mulig slik at flere båter kan delta med avtale om felles start og seilas.
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6. Baner og områder
Løp 1. ”Askøy rundt” 28,5 nm
Løpet kan startes valgfritt med første legg fra start i Hauglandsosen, Start / Mållinje #1 i
rett linje mellom punktene: N: 60° 24.382' Ø: 5° 05.901' og N: 60° 24.931' Ø: 5° 07.021' ,
eller ved Florvågøen i rett linje mellom lykt på Øyarodden og søndre kaihjørne på
Storholmen Start / Mållinje #2: N: 60° 24.504' Ø: 5° 14.890' og N: 60° 24.501' Ø: 5°
15.069' og fritt nordover Hjeltefjorden eller Byfjorden/Herdlafjorden, med runding Søre
Flu nord for Herdla Valen, N: 60° 35.510' Ø: 4° 56.732', og i mål på respektive motsatt
Mål/Start linje, altså, målgang kan ikke være på samme linje der løpet startet.
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Start / Mål # 1.

Start / Mål # 2.
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Runding Løp # 1.
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Løp 2. ”Hjeltefjorden Rundt” 27, 5 nm
Løpet startes i Hauglandsosen, Start / Mållinje #1 i rett linje mellom punktene: N: 60°
24.382' Ø: 5° 05.901' og N: 60° 24.931' Ø: 5° 07.021'
Løpet seiles fritt og rundes ved merke Runding Løp #2 N: 60° 36.439' Ø: 4° 54.664' med
målgang ved Start / Mållinje #1 i rett linje mellom punktene: N: 60° 24.382' Ø: 5°
05.901' og N: 60° 24.931' Ø: 5° 07.021'
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Start / Mål # 1.

Runding Løp # 2.
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7. Resultater
Det vil utarbeides kontinuerlig resultatlister som publiseres på Facebookgruppe for
regattaen.
Resultater må senest rapporteres 12 timer etter målgang for å telle på resultatlister og
Rating.

8. Ansvarsfraskrivelse
Deltagerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Den organiserende myndighet
vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person inntruffet i forbindelse
med, før, under eller etter regattaen.

10. Premiering
Følgende premieres:
1. Flest seilte løp i sesong.
2. Raskeste korrigerte tid i løp #1. #2. #3.

10. Regattakomite
Regattakomite:
Leder og teknisk arrangør:
Eivind Wiik, mobil 47400770 epost: eiv.wiik@gmail.no
Jury, kontrollør og dommer:
Bjørn-Erik Knudsen, mobil 91880318 epost: 91880318@online.no
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