
 
 
 
 

 

KUNNGJØRING  

Nesodden Seilforening 

ønsker velkommen til 

Coming Stars 

 for 

Optimist jenter/gutter født 2003-2007 

på Nesodden, Steilene 

15. – 16. august 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 REGLER  

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

 

2  REKLAME  

Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.  

 

3  RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING  

3.1  Regattaen er åpen for Optimist for seilere født 2003-2007 

3.2  Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å bruke Seilmagasinets nettbaserte 

påmeldingssystem innen 2. august 2015, se lenke på Seilmagasinet.no  

3.3  Senere påmelding er mulig frem til og med 12. august 2015 mot ekstra gebyr som 

beskrevet under punkt 4.2.  

 

4 STARTKONTINGENT  

4.1  Startkontingent for alle klasser er kr. 400,- 

4.2  Startkontingent ved påmelding etter 2. august er kr. 500,- 

 

5 TIDSPROGRAM  

5.1  Registrering:  

Torsdag 13. august kl 16.30 – 21:00 Fredag 14. august kl 08:00 – 10:30 samt Lørdagen 15. 

august 08:30-10:00  

5.2  Dato for seilasene: 

Seilingen foregår lørdag 15. og søndag 16. august  

5.3 Rormans møte kl 10:00 på Lørdagen den 15 august 

5.4  Alle klasser seiler fleetseilaser begge dager.  

5.5  Det er planlagt korte banner med mange seilaser 

5.6 Planlagt tid for første varselsignal:  

       Lørdag kl. 11:30 

       Søndag kl. 11:00   

5.7 Det ikke bli startet noen seilaser etter kl. 15.00 søndag.  

 



 
 

6.  SEILINGSBESTEMMELSER  

Seilingsbestemmelsene utleveres ved registrering  

7.  STEVNETS BELIGGENHET  

Seilingen for alle klasser vil foregå rundt øygruppa Steilene i Indre Oslosfjord. Klubbhuset til 

Nesodden seilforening på Steilene vil være stevnets base og her finnes stevnets sekretariat 

hvor registrering skal fullføres av hver deltager. I tillegg finnes det kiosk i klubbhuset hvor 

det vil være anledning til  kjøpe kioskvarer. Det er også plass til å lagre alle deltagende joller 

på Steilene. De som ankommer NM med egen større båt kan benytte egen gjestehavn på 

Steilene for fortøyning. 

Joller kan sjøsettes fra Alværn Brygge på Nesodden, her finnes også parkeringsmulighet for 

biler. Det er ikke plass til tilhengere og følgebåter og disse kan ikke sjøsettes fra Alværn 

Brygge. 

Følgebåter skal sjøsettes fra støpt rampe på Svestad Brygge som ligger lenger sør på 

Nesoddlandet, her skal også hengere parkeres. Ved ankomst til Nesodden anbefales det å først 

kjøre til Svestad Brygge for utsett av følgebåt, før man eventuelt fortsetter til Alværn Brygge 

for utsett av seiljolle.  

Under stevnets dager vil det bli kjørt ferge mellom Steilene og Alværn brygge. 

 

 

8.  LØPENE  

Løpene som skal seiles vil være som følger:  

Klasse  Banetype  

Optimist  
Pølsebane. Start og Mål på samme 
sted  

 

9. PROTESTER OG STRAFFESYSTEM  



 
Et Arbitration system (forenklet protesthøring) vil bli benyttet som et alternativ til en vanlig 

protesthøring for båt mot båt protester. Nærmere beskrivelse og fremgangsmåte i 

Seilingsbestemmelsene.  

 

10. POENGBEREGNING 

 

10.1 (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for regattan være dens 

totale poengsum.  

(b)  Når mellom 4 og 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for regatta være dens 

totale poengsum minus dens dårligste poeng.  

(c)  Når mellom 8 og 11 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for regatta være dens 

totale poengsum minus dens 2 dårligste poeng..  

 

11. PREMIER  

Premier til alle deltakere 

 

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. SIKKERHETSBESTEMMELSER  

Foreninger med 4 eller flere deltagende båter plikter å stille med en sikringsbåt pr. fjerde 

seiler. Sikringsbåter skal føre tildelt flagg og ha medbrakt VHF. Vi ber om at foreninger som 

stiller med sikringsbåt, melder inn kontaktdata på fører av sikringsbåt senest 10. august til 

annette.maritvold@getmail.no. Sikringsbåter vil bli innkalt til en briefing hvor instrukser vil 

bli gitt av stevnets sikkerhetssjef. 

 

14. FORSIKRING 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring, forsikringsbevis må 

fremlegges ved registrering.   

 

15. YTTERLIGERE INFORMASJON 

For ytterligere informasjon kontakt regattasjef: Bjørn Forslund, mobil 4848 3838 eller e-post 

bjorn@targeteveryone.com 

mailto:bjorn@targeteveryone.com
mailto:bjorn@targeteveryone.com


 
Under arrangementet er det mulig å ringe klubbhuset på tlf. 66 91 84 73. 

 

 


