
 

Notice of Race 

Nordland Offshore Race 2016 

________________________________________________________ 

Velkommen til Nordland Offshore Race 2016 (NOR 2016). 

Nord – Norges tøffeste regatta arrangeres 03. – 04.06.2016. 

Dette er en doublehanded regatta med start og målgang i Bodø. 

Arrangør er Bodø Seilforening (BSF). 

 

1 REGLER. 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 

2013 – 2016. 

1.2 Kappseilingsreglene vil bli endret som følger: 

Regel 32.1: Eventuell avkortning av løpet vil bli opplyst på VHF kanal 72. 

 1.3 Det seiles etter det til enhver tid gjeldende NOR Rating regelverk. 

 

 



1.4 Regattaen er underlagt ISAF Offshore Special Regulations kategori 3 (uten 

redningsflåte) med følgende endringer: 

Regel 4.23: Pyroteknisk signal - regattaen krever 2 av hvert signal i stedet for 

fire. 

1.5 Eventuell lisensplikt til Norges Seilforbund vil bli avklart senest 20.04.2016. 

2 REKLAME. 

2.1 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av BSF. 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING. 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter som er bygd og utrustet etter ISAF Offshore 

Special Regulations Category 3 (uten redningsflåte) og som har gyldig NOR 

Rating shorthanded målebrev. Alle deltagere skal være tilknyttet en 

seilforening som er medlem av NSF. 

3.2 Klasseinndeling vil skje etter at påmeldingsfrist i pkt. 3.7 er utløpt. 

3.3 For å delta må skipper ha fylt 21 år og co – skipper ha fylt 18 år ved regattaens 

start. 

3.4 Alle båter som deltar skal bruke utstyr for tracking som bestemt av arrangøren. 

3.5 Båter som har rett til å delta skal påmeldes ved å bruke påmeldings- og 

betalingsløsning på Seilmagasinets side for regattaen (Sail Race System). 

Webadressen er http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2185. 

3.6 Påmeldingen åpner 01.032.2016 og stenger 24.05.2015 kl. 1800. 

3.7 Sene påmeldinger aksepteres mot forhøyet startavgift frem til 30.05.2015 kl. 

1800. 

4 AVGIFTER. 

4.1 Påkrevde avgifter er som følger: 

Ordinær startavgift kr. 1 000 (pkt. 3.6 påmeldingen). 

Forhøyet startavgift kr. 1 500 (pkt. 3.7 sene påmeldinger). 

Ved avmelding før 06.05.2015 refunderes 50% av startavgiften. 

5 TIDSPROGRAM. 

5.1 Registrering: 

Torsdag 02.06.2016 fra kl. 1700 til kl. 2200. 

Thon Hotel Nordlys.  

 



5.2 Stikkprøvekontroll av båt og utstyr: 

Torsdag 02.06.2016 fra kl. 1700 til kl. 2200. Bodø Gjestehavn. 

5.3 Dato for seilasen: 

Seilasen starter fredag 03.06.2016 kl. 1115 i Bodø havn. Det er felles start for 

alle klasser. 

  5.4 Maksimaltid: 

Båter må krysse mållinjen senest lørdag 04.06.2016 kl. 1600 for å bli regnet 

som fullførende båt. 

6 MÅLING. 

 Hver båt skal fremvise et gyldig målebrev.  

7 SEILINGSBESTEMMELSER. 

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige fra senest 01.04.2016 på Seilmagasinets 

side for regattaen, webadresse http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2185. 

8 STEVNETS BELIGGENHET. 

8.1 Tillegg 1 viser regattahavnens beliggenhet. 

8.2 Tillegg 2 viser baneområdet og rundingspunktenes beliggenhet. 

9 LØPET. 

Løpet som skal seiles har fast rundingspunkt ved Værøy. Ett av to rundingspunkter 

benyttes i tillegg, det ene ved Nupen sørvest av Fleinvær og det andre ved Øyholmen 

sør av Karlsøyvær. Endelig løype kunngjøres 24 timer før start på grunnlag av 

værmeldingen. Løpets lengde er ca. 105 NM. 

10 RADIOKOMMUNIKASJON. 

Unntatt i en nødsituasjon skal en båt verken sende radiomeldinger mens den 

kappseiler eller motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne 

restriksjonen gjelder også mobiltelefoner. 

11 PREMIER. 

Premier vil bli tildelt som følger: 

1., 2. og 3. plass i hver klasse premieres. I tillegg vil det bli en del trekningspremier. 

12 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.  



13 FORSIKRING. 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

14 YTTERLIGERE INFORMASJON. 

 For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

 Regattaleder 

Jim – Børre Andreassen 907 69 447 jimandreassen@gmail.com 

 

 

 

Sponsorer og samarbeidspartnere: 

 

 

                                                               

 

 

  



Tillegg 1: Regattahavnens beliggenhet 

Nordland Offshore Race har avtale med Bodø Havn om at området GJESTEBRYGGE 1 og 2 
kan brukes av regattadeltagerne fra kl. 14.00 torsdag 02.06.2016. Det er vårt ønske at alle 
deltagerne legger båtene i dette området torsdag kveld (også lokale). Slik skaper vi liv og 
røre i regattaområdet. 
 

 



Tillegg 2: Baneområdet og rundingspunktenes beliggenhet. 

Alternativ Nupen / Fleinvær (sør) 

 

Alternativ Øyholmen / Karlsøyvær (nord): 

 


