
Inviterer til

NC / NM for Europajolle

NC for Laser

Snipe Cup

28. – 29. mai 2016
Rørestrand Horten

Organiserende myndighet er Horten seilforening

www.hortenseilforening.no

1 REGLER

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

1.2 NSFs og NIFs GENERELLE og SPESIELLE regler for Norges-Cup,
barneidrett, lisens, reklame, doping vil gjelde.

1.2 Klassereglene for respektive klasser vil gjelde.

1.4 NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelder for E-
jollene 

1.5 Hvis  det  oppstår  konflikt  mellom  denne  kunngjøring  og  seilings-
bestemmelsene, gjelder Seilingsbestemmelsene.

2 REKLAME

2.1 Deltagerreklame vil være begrenset henhold til ISAF regulation 20.

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av organiserende
myndighet.
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3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1 Regattaen er  åpen for alle  båter  i  klasse Europajolle  som oppfyller
kravene i klassereglene, og «regler for arrangement av Norgesmester-
skap». Mesterskapet er åpent for utenlandske deltagere

3.2 Regattaen  er  åpen  for  klassene  Laser  standard,  Radial  og  4.7  som
oppfyller kravene i klassereglement og «NC håndboken». Regattaen er
åpen for utenlandske deltagere.

3.3 Regattaen er åpen for alle båter i klasse Snipe

3.5 Båter som har rett til å delta må påmeldes via nettpåmelding på Horten
Seilforenings  hjemmeside,  www.hortenseilforening.no Påmeldingen
og startkontingenten må være Horten seilforening i hende innen fredag
20. mai 2016 klokken 2400. Påmelding etter denne fristen vil være
mulig frem til registerings-fristen utløper, mot et tillegg i gebyret på kr
200

4 AVGIFTER

4.1 Påkrevde avgifter er som følger:
Klasse Avgift
Europajolle kr 600
Lase kr 600
Snipe kr 650

5 TIDSPROGRAM

5.1 Fredag 27. mai
Kl 17:00 til 20:00 Registrering, kontroll

5.2 Lørdag 28. mai
Kl 08:00 til 09:40 Registrering, kontroll
Kl 09:45 Åpning og rormannsmøte
Kl 11:00 Tid for første varsel

5.3 Søndag 29. mai
Kl 11:00 Tid for første varsel

5.4 For Laser og Snipe 
Det vil ikke bli gitt varselsignal søndag etter kl 1500. 

5.5 For Europajolle
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Det vil ikke bli gitt varselsignal søndag etter kl 1500 dersom antallet
godkjente seilaser er lik eller fler enn kravet for å oppnå et godkjent
NM. Ingen varselsignal vil uansett bli gitt søndag etter kl 1700.

5.6 Antall seilaser:
Det tas sikte på 3 seilaser pr dag, totalt 6 seilaser for hver klasse.
Det seiles fleet-seilas for alle klasser. 

6 MÅLING OG TEKNISK KONTROLL
Hver båt skal fremvise et gyldig målebrev og klassens egenerklæring.
Det kan når som helst bli foretatt sikkerhetskontroll.

7 SEILINGSBESTEMMELSER
Seilings-bestemmelsene  er  tilgjengelige  snarest  etter  20.  mai  på
Horten seilforenings hjemmeside http://www.hortenseilforening.no og
ved registrering fredag 27. mai.

8 STEVNETS BELIGGENHET

8.1 Regattakontoret  med  registering,  sekretariat  og  jury  vil  være  på
Horten seilforenings anlegg på Rørestrand.

8.2 Bane-område for seilasene vi være mellom Bastøy og Hortens landet,
begrenset  av  leden  for  Bastøfergen  (Horten  –  Moss)  i  nord  og
Småskjærene utenfor Åsgårdstrand i syd. 

8.3 Offisiell oppslagstavle og signalmast vil være på Rørestrand.

9 LØPENE
Løpene seiles på «Trapesbane», eventuelt «Pølsebane». Banen vil bli
forsøkt lagt slik at en seilas har tilnærmet varighet på 45 - 55 minutter.

10 STRAFFESYSTEM

10.1 Appendix P gjelder som endret ved bestemmelse 10.2

10.2 Regel P2.3 gjelder ikke og regel P2.2 er endret slik at den vil gjelde
for alle straffer etter den første.

11 POENGBEREGNING

11.1 Systemet for poengberegning følger Appendiks A.
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11.2   Hvis 4 eller flere seilaser gjennomføres, strykes en.  Når færre enn 4
seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale
poengsum.

11.3 2 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig NC-serie. 

11.4 4 seilaser må fullføres for at det skal være et gyldig norgesmesterskap
for Europa.

12 SUPPORTBÅTER

12.1 Bøyebåter  fører  grønt  flagg.  Dommerbåter  fører  rødt  flagg.
Sikrings-/supportbåter fører hvitt flagg

12.2 Når  supportbåter  er  bemannet  med  én  person  skal  båten  benytte
“dødmannsknapp”  etter  tilsvarende.  Bestemmelsen  gjelder  også  for
trenere.

13 BÅTPLASSER

Båter  skal  oppbevares  på  deres  tildelte  plasser.  Traller  skal  være
tydelig merket  med seilnummer.  Traller  skal  oppbevares på tildelte
plasser  under  seilasene,  slik  at  slipp-området  til  enhver  tid  er
tilgjengelig  for  andre  båter  /  klasser.  Traller  som etterlates  i  slipp-
området kan medføre poengstraff, inntil 3 poeng. 

14 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.

15 PREMIER

NSF’s NM-medaljer gull, sølv og bronse vil bli utdelt til båtene som
blir nr 1, 2 og 3 i NM klasse Europa.

Horten Seilforening vil gi 1/3 premiering i alle klasser.

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.
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17 FORSIKRING

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

18 YTTERLIGERE INFORMASJON

Ytterligere informasjon vil bli kunngjort på Horten seilforenings 
hjemmeside. http://www.hortenseilforening.no 

Spørsmål kan sendes på epost til regatta@hortenseilforening.no
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