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Kunngjøring 
 

Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: 

Europajolle  

Laser 

Zoom8 

 

 

5-6 september 2015 
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 Kunngjøring 

 Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 

 

1 Regler 

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

1.2 Norges Seilforbunds regler for arrangement av Norgescup (NC) vil gjelde. 

1.3 Klasseklubbens spesielle bestemmelser for Norgescup vil gjelde 

1.4 Norges Seilforbunds bestemmelser for deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde 

 

2 Reklame 

2.1 ISAF regulation 20 gjelder 

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

 

3 Rett til å delta og påmelding  

3.1 Regattaen er åpen for følgende klasser:  

Båttype Klasse  Beskrivelse  

Europajolle  
(Europe) 

Herrer rekrutt 
 

Til og med det året seileren fyller 16 
år 

Europajolle  
(Europe) 

Damer rekrutt Til og med det året seileren fyller 16 
år 

Europajolle  
(Europe) 

Herrer junior og senior Fra og med det året seileren fyller 17 
år  

Europajolle  
(Europe) 

Damer junior og senior Fra og med det året seileren fyller 17 
år  

Zoom8 Yngste Seilere født i 1997-2001 

Zoom8 Eldste Seilere født i 1993-1996 

Laser Standard Seilere født 2001 eller tidligere 

 Radial Seilere født 2001 eller tidligere 

 4,7 Seilere født 2001 eller tidligere 

   

3.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å registrere seg på regattaens 
påmeldingsside på http://www.Seilmagasinet.no/?regatta=926  innen 30de August kl 
23.59. Kun fullførte betalinger anses som påmeldt. 

3.3 Dersom det ved ordinær påmeldingsfrist er under 5 påmeldte båter i en klasse kan 
arrangøren velge å slå sammen klasser 

3.4 Etteranmeldinger godtas frem til 3. september mot 200 kr i tilegg 

 

4 Startkontingent 

4.1 Den påkrevde og ikke refunderbare startkontingenten er som følger: 

 1 mans jolle og brett:   500 kr 

 

  

http://www.seilmagasinet.no/?regatta=926
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5 Tidsprogram 

5.1 Registrering 

 Fredag 4. September fra 18.00 til 20.00 

 Lørdag 5 September fra 08.00 til 09.00 

5.2 Dato for seilasene er 5 og 6 september 

5.3 Planlagt tid for første varselsignal er hver dag kl 11.00 

5.4 Antall seilaser (max pr dag) 

 E-Jolle, Laser og Zoom8:  6 (4) 

 29er    8 (6) 

 RsFeva    6 (4) 

5.6 Dersom det er gjennomført nok seilaser til at det er gyldig serie (2 seilaser) vil det ikke bli 
startet noen seilaser etter 15.00 søndag 6. september. 

 Det vil uansett ikke bli startet noen seilaser etter 17.00 søndag 6. september 

5.7 Skippermøte /sikringsbåtmøte 

 Det vil bli avhold kort informasjonsmøte for alle skippere kl 09.15 på lørdag, med 
etterfølgende sikringsbåtmøte. 
 

5.8 Trenermøte 

 Alle registrerte trenere er invitert til ett kort møte med regattaledelsen kl 07.45 hver dag.  

 

6 Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll 

 Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll kan foretas ved at det tas stikkprøver av utvalgte 
båter både før under og etter seilasene.  Kontrollen utføres i henhold til kontrollskjema 
for den enkelte klasse 

 

7 Seilingsbestemmelser 

7.1 Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige ved registrering  
 

 

8 Stevnets beliggenhet 

8.1 Regattaen arrangeres fra Sarbuvollen på Høvik i Bærum 
 
På regattaens hjemmesider er det lagt ut beskriverlser, dette oppdateres løpende 
 

8.2 Baneområder vil være ytterst i Holtekilen (Bane 1) eller Vassholmbanen (Bane 2 ) 
 

 

9 STRAFFESYSTEM 

9.1 For 29’er og RS Feva er reglene 44.1 og 44.2 endret slik at bare en vending, inkludert en 
stagvending og en jibb, er påkrevet. 

 

10 Poengberegning 

10.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet. 

10.2 2 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie. 
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10.3 (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 
poengsum. 
(b) Når mellom 4 og 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens 
totale poengsum  minus dens dårligste poeng. 
(c) Når 9 eller flere seilaser har blitt fullført vil en båts poeng for serien være dens totale 
poengsum minus dens to dårligste poeng. 

 

11 Sikringsbåter/ Følgebåter 

 Foreninger som stiller med 4 eller flere seilere skal stille med en følgebåt/ sikringsbåt pr 
hver 4de deltagende båt.  Sikringsbåten skal være bemannet med minst to personer og 
en VHF.  Navn, epost og telefonnummer på ansvarlig fører samt hvilken bane 
sikringsbåten ønsker å delta på skal sendes sikkerhetssjef innen 7. september kl 21.00. 
(epost: kvamme.egil@gmail.com ) 
 
Sikringsbåter skal merkes med flagg anvist/ tildelt av sikkerhetssleder ved skippermøte 
 
Ansvarlig fører på følge-/ sikringsbåt skal delta på skippermøte og etterfølgende 
sikringsbåtmøte – og plikter å gjennomgå og følge utdelte sikringsbåtinstruks. 

 

12 Båtplasser 

 Båter skal oppbevares på deres tildelte plasser på Bærum Seilforening, Sarbuvollen , 
Sarbuvollen båtforening. Og på Ytre Vassholmen.  
En oversikt over plasseringer vil være tilgjengelig kort tid etter påmeldingsfristen. 
 
Vi har trange områder, så alle seilere må vise fleksibilitet og følge anvisninger. 
 

 

13 Radio kommunikasjon 

 Med unntak av 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. 

 

14 Premier 

 Det blir 1/3 premiering av hver av klassene.   

 

15 Ansvarsfraskrivelse 

 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 i kappseilingsreglene: 
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. 

 

16 Ytterligere informasjon og kontakt  

 Regattasjef/ Race officer: Vidar Utne, vidar.utne@gmail.com 
Sekretariat /Regatta sec: Paul Skrede, Paul.skrede@gmail.com 
Sikkerhet/ Security : Espen Ragan , kvamme.egil@gmail.com 

mailto:kvamme.egil@gmail.com
mailto:vidar.utne@gmail.com
mailto:Paul.skrede@gmail.com


NOR NC5, Bærum Seilforening , 

 Version 2 

 

 
Side 5 

 
  

 

 

 


