
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KUNNGJØRING 
 
 
 

Ran Seilforening og Norges Seilforbund  
ønsker velkommen til: 

 

Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 
 

Anglevik, 24. – 25. september 2016  



1 REGLER 

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

1.2 NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde. 

1.3 Samme besetning skal seile i alle seilaser, men forandring kan foretas hvis viktige 
grunner foreligger. Slik forandring må på forhånd godkjennes av protestkomiteen, og 
skal bare godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen 
før forandringen. Godkjenning vil ikke bli gitt til enmannsjoller og brett. 

1.4 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til 
å delta gjelder for stevnet 

2 REKLAME 

Reklame vil være tillatt i henhold til de enkelte klassers nasjonale eller internasjonale 
bestemmelser. Alle båter kan pålegges, iht. ISAF Regulation 20 å føre regattasponsor 
merker. 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for norske og utenlandske båter i klassene Laser Standard, Laser 
Radial og Laser 4.7. 

3.2 Deltakerne skal vise gyldig ansvarsforsikring og levere signert egenerklæring for at 
båten tilfredsstiller klassereglene.  

3.3 Norske seilere skal fremvise gyldig seilerlisens ihht. Norges Seilforbunds lisensregler, se 
http://seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx  

3.4 Båter som har rett til å delta kan påmeldes via Seilmagasinets nettbaserte 
påmeldingssystem senest innen tirsdag 20. september.  

3.5 Etteranmelding er mulig frem til fredag 23. september mot et tilleggsgebyr som angitt i 
post 4.2 

4 GEBYR 

4.1 Startkontingent er kr. 800,- for alle klasser.  

4.2 Tilleggsgebyr ved etteranmelding er kr. 100,- 

5 TIDSPROGRAM 

5.1 Registrering:  

Fredag 23. september fra kl. 18:00 – 20:00  
Lørdag 24. september fra kl. 08:00 – 09:00  
 



5.2 Tid for seilasene:  

Lørdag 24. september: Første varselsignal kl. 11:00. 
Søndag 25. september: Første varselsignal kl. 11:00. 

5.3 Antall seilaser:  

Det planlegges maksimalt 6 seilaser.  

5.4 Dersom det er gjennomført fire seilaser som gir et gyldig NM, vil det ikke bli startet 
noen seilaser etter kl. 15:00 søndag 25. september. Det vil uansett ikke bli startet noen 
seilaser etter kl. 17:00 søndag 25. september. 

6 TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL 

Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til kontrollskjema for den enkelte 
klasse og kan foretas ved at det tas stikkprøver av utvalgte båter. 

7 SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene vil bli delt ut ved registrering og vil bli lagt ut på 
arrangementets nettside. 

8 STEVNETS BELIGGENHET 

8.1 Landområdet og regattakontor vil være på Ran Seilforenings anlegg på Anglevik på 
Sotra utenfor Bergen, vedlegg A. 

8.2 Vedlegg B viser de primære baneområdenes beliggenhet. 

9 LØPENE 

Løpene som skal seiles vil bli definert i seilingsbestemmelsene. 

10 POENGBEREGNING 

10.1 4 seilaser må være fullført for at serien skal være et gyldig Norgesmesterskap. 

(a) Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens 
totale poengsum.  

(b) Når flere enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens 
totale poengsum minus dens dårligste poeng.  

11 RADIOKOMMUNIKASJON 

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 for mobiltelefoner. 



12 PREMIER 

12.1 Det vil være 1/3 premiering i alle klasser.  

12.2 Det vil bli delt ut NSF medaljer til de tre beste norske båtene i hver klasse ved gyldig 
Norgesmesterskap.  

12.3  Oversikt: 
 

Laser Standard Norgesmester – Min. 5 NSF medaljer 1., 2.,3. plass 
 deltakere.  

Laser Radial Norgesmester Damer – NSF medaljer 1., 2.,3. plass 
 Min. 5 deltakere.  

Laser Radial Norgesmester – overall NSF medaljer 1., 2.,3. plass 
 vinner. Min. 20 deltakere.  

Laser 4.7 Norgesmester – overall NSF medaljer 1., 2.,3. plass 
 vinner. Min. 20 deltakere.  

Laser 4.7 Norgesmester  Damer. NSF medaljer 1., 2.,3. plass 
 Min. 15 deltakere.  

 

13 SIKKERHET 

Foreninger som stiller med fire eller flere deltakende båter kan bli bedt om å stille med 
en sikringsbåt med et mannskap på minst to personer og en VHF. 

14 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. 

15 MEDIA RETTIGHETER 

Ved å melde seg på Ran sitt arrangement gir deltagere i regattaen arrangøren og dets 
partnere uinnskrenket rettigheter og tillatelse til å bruke navn, bilde og biografiske 
opplysninger for publisering av foto og video av deltagere og båter de seiler under 
regattaen i et hvert media (inklusive men ikke avgrenset til reklame og redaksjonelle 
oppslag på TV, internett eller i trykte media). 

16 YTTERLIGERE INFORMASJON 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  
 
Arrangørkontakt:  
Torill Dahl Høgheim, mobil 906 93 983,  
mail: torill.hogheim@no.experis.com  
 
Regattasjef:  
Jens Riis, mobil 412 94 660  
mail:jens.riis@online.priv.no 

  



VEDLEGG A 

 
 

 
  



VEDLEGG B 

 
 
 



 


