
 

 

Steilene Rundt 2016 
 
Arrangør/organiserende myndighet: 
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SEILINGSBESTEMMELSER  
 STEILENE RUNDT 2016 

 
 

  
1.    REGLER 
Regattaen vil være underlagt “reglene”, slik de er definert i Kappseilingsreglene for  2013 - 
2016. 
Regattaen er betegnet som kategori C for alle klasser, iht. ISAF Regulation 20,  Advertising 
Code. Deltagere som viser reklame skal kunne fremvise reklamelisens  ved anmodning fra 
arrangør 
Ved uoverensstemmelser mellom Seilingsbestemmelsene og Kunngjøringen gjelder 
Seilingsbestemmelsene. 
  
2.    REGISTRERING 
Registrering skjer på nettet: www.deltager.no. Søk på arrangement: Steilene Rundt  2016 
eller ved å trykke på: 
https://www.deltager.no/steilene_rundt_2016 
 
Påmeldingskontingent på kr 500 (betales med kort ved påmelding på deltager.no 
Deltakerlister og seilingsbestemmelser kunngjøres på www.nesodden-seilforening.no 
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Den  organiserende 
myndighet kan kreve dette skriftlig dokumentert med kopi av gyldig  forsikringsavtale. 
Hver båt skal kunne fremvise et gyldig NOR Rating målebrev for 2016. NOR Rating har 
webside med informasjon på www.norlys.org. 
Dersom deltagende båt ikke har gyldig NOR Rating målebrev, vil denne settes 
skjønnsmessig av regattaledelsen. 
 
  
3.    BESKJEDER TIL DELTAGERNE 
Beskjeder til deltagerne vil bli gitt kl 18.00 ved skippermøtet på brygga før start. 
 
  
 



 

4.    ENDRING I SEILINGSBESTEMMELSENE 
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått/opplyst senest under 
skippermøtet samme dag de trer i kraft. 
  
 
5.    SIGNALER PÅ LAND 
Signaler på land vil bli gitt på flaggstang ved moloen i havna. 
Flagg AP med to lydsignaler (ett når det fires) betyr "kappseilasen er utsatt"  
Første varselsignalet vil bli gitt tidligst 15 minutter etter at AP fires. 
  
 
6.    TIDSPROGRAM 
Seilingen vil foregå på følgende onsdager: 
  
27. april (Treningsseilas) 
04. mai 
11. mai 
18. mai  
25. mai 
01. juni  
08. juni (Mulig felles regatta med Asker SF) 
15. juni 
22. juni m/grilling 
17. august 
24. august 
31. august 
07. september 
14. september 
21. september (Mulig felles regatta med Asker SF) 
28.  september m/grilling og premieutdeling 
 
  
7.    FRAMMØTE OG START: 
Ferge fra Alværn Brygge: 
kl. 17:30 og 18:00. Det går også ferge før kl. 17.30 hvis den er full. 
 
Skippermøte på Seilforeningens brygge (ved Sjøbua):                  
kl. 18:00 
 
Det vil i årets regatta kjøres èn treningsstart og én ordinær start hver onsdag, dersom det 
er interesse for det. Dette for å få ekstra trening på den viktige starten. Da vil Startsignalet 
av treningsseilasen også være 5 minutterssignalet for den ordinære starten. Følgende 
tidsskjema vil gjelde: 
 
Varselsignalsignal for treningsstarten 
kl. 18:35 
 
Start treningsstart 
kl. 18:40 
 



 

Varselsignalsignal for ordinær start: 
Kl. 18.40 
 
Ordinær start:  
Kl 18.45 
 
 
  
8.    LØPET 
Løpet besluttes på skippermøtet. Her vil det være tilgjengelig kart med angivelse av  de 
merker vi benytter. Det seiles hovedsakelig på faste merker, men det vil også enkelte 
onsdager legges opp til baneseilaser.  
  
9.    NOR RATING 
Dersom man skal seile uten spinnaker, eller Shorthanded, som endrer NOR Rating- tallet, 
må dette opplyses på skippermøtet. 
Uerfaren seiler kan mønstre på shorthanded båt uten at NOR Rating-tallet for båten  
påvirkes. 
Vurderingen av dette er opp til regattaledelsen. 
  
10.  STARTEN 
Kappseilasene startes ved å bruke regel 26, 
Startlinjen vil være mellom stang med orange flagg på Startodden og utlagte  rød/orange 
bøye, eller..... 
.....mellom stang med orange flagg på startbåt og fast merke, alternativt mellom orange 
flagg på startbåt og utlagt rød/orange bøye. 
 
11.  MÅL 
Mållinjen vil være mellom forlengelsen av nordsiden av bølgebryter utenfor moloen ved 
Steilene båthavn og stang med rød/hvit merking på Storsteilene. 
 
12.  MAKSIMAL TID 
Maksimaltiden avtales på skippermøtet. Båter som ikke går i mål innen den angitte  tid, 
noteres som "DNF" (Fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A4.  
 
13.  PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE 
Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres der innen  protestfristen som 
er 30 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas på  angjeldende bane. 
Samme protestfrist gjelder alle protester fra regattakomiteen og  protestkomiteen og 
søknader om godtgjørelser. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2. 
 
Melding om protester vil bli gitt på debrifingen etter seilasen. Høringene vil foregå 
umiddelbart etter debrifingen. 
Protesterende båt er ansvarlig for å underrette påprotestert båt. 
Ved protest skal regattasjef etablere protestkomite med formann og 2 medlemmer. 
Resultat av høringer meddeles senest innen start neste seilas. 
Det er ikke anledning til å anke protestkomiteens avgjørelse. 
 
 
 



 

14.  POENGBEREGNING 
Det er 15 tellende kappseilaser planlagt. Dersom 10 eller færre seilaser er fullført, vil en 
båts  poeng være dens totale poengsum. Dersom 10 eller flere seilaser er fullført, vil en 
båts poeng være summen av de 10 beste seilasene. Det benyttes lavpoengsystemet  i 
kappseilingsreglenes Appendix A. Det gis 0,75 poeng for seier. Dette endrer  Appendix A. 
Dersom man ikke kan stille til start fordi man er arrangør vil man score DNS. 
  
15.   PREMIERING 
1/3 premiering. Premieutdeling avholdes i forbindelse med Seilforeningens årsfest, 
eventuelt i forbindelse med siste seilas. Dette kunngjøres i god tid før siste seilas. 
 
Det er i tillegg premiering for beste ”Rookie”/”Come Back”. Denne deles ut til beste båt og 
skipper som 
a) Ikke tidligere har deltatt I Steilene rundt 
eller 
b) Ikke har deltatt siste år. 
Og 
c) Deltatt på minimum 7 seilaser i løpet av sesongen. 
 
16.  ANSVARSFRASKRIVELSE 
 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. 
  
17.  RUTINER FOR GJENNOMFØRING AV ONSDAGSREGATTAER I 2016 
 Klubbregattaen arrangeres av frivillige i Nesodden Seilforening. Hver deltakende båt 
 vil minst en gang i løpet av sesongen stå ansvarlig for Fergekjøring og 
 Start/målgang. Dette betyr at hver skipper sørger for at en til to medhjelpere fra eget 
 mannskap blir i land for å sørge for startprosedyre og at målgang med tidtaking blir 
 ivaretatt i tillegg til å være fergeansvarlig for den samme onsdagen. Skippermøte, 
 registrering, bane og resultater blir ivaretatt av Storbåtutvalget. Skipper oppfordres til 
 å påse at mannskap på land har nødvendig kunnskap om start prosedyre. 
 For oversikt over  ”arrangørbåter”  se Invitasjon til Steilene Rundt 2016 på 
 www.nesoddenseilforening.no 
 
 
18.  MANUELL KRAFT 
 Bestemmelsen i Kappseilingsreglenes paragraf 52 om at kun manuell kraft kan 
 benyttes til å håndtere båten under regatta, gjelder ikke. 
 
 
  
INFORMASJON 
Michael Kristiansen 
Regattasjef 
911 70 064 
michael.kristiansen@gmail.com 
regatta@nesodden-seilforening.no  
 



 

Tormod S. Petersen 
908 33 736 
tormod.s.petersen@online.no 
 
Stein Ødegård 
913 54 713 
stein@tuv.no 
 
Marit Sletten 
951 30 426 
maritsletten@hotmail.com 
 
Olav Bjørnås 
997 19 780 
olavmb66@gmail.com 
  
Øyvind Degnes 
913 25 609 
oyvind@container-norway.no 
 
  
  


