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Nordenfjeldske Seileruke 

Kristiansunds Seilforening 

12.-16.juli 2017 

 

KUNNGJØRING 

1  REGLER 

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

1.2  NOR Rating og WSOSR appendix B vil gjelde. VHF kommunikasjon må være tilgjengelig om 
bord.  

1.3  Hvis det er konflikt mellom språkene vil den engelske teksten ha fortrinn. 

2  REKLAME 

2.1  Deltagerreklame vil være begrenset som følger: Norges seilforbunds reklame og sponsorregler. 

2.2  Båter vil 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 alle båter i Nor Rating, kjølbåt. Skipper må være medlem av en 
Seilforening tilknyttet Norges Seilforbund.  

3.2  Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fylle ut vedlagte skjema og sende det, sammen 
med den påkrevde avgiften, i Sail Race system innen 1. juni 2017.  

3.3  Sene påmeldinger vil aksepteres under følgende betingelser: ekstra avgift kr 500,- (siste frist 01. 
Juli 2017) 

4             AVGIFTER 

4.1  Påkrevde avgifter er som følger: 

Klasse  Avgift 

Alle             1500,- 

5             TIDSPROGRAM 
5.1  Registrering / Skippermøte 

 Registrering : Onsdag 12.7.2017 Kl. 17.00-21.00 

               Skippermøte: Onsdag 12.7.2017 Kl. 21.00-22.00 

 

5.2          Dato for seilasene: 

 Dato         Klasse 

  13/7    seiling distanse  

  14/7    seiling baneseilas diagram L 

  15/7    seiling distanse       

               16/7    reservedag                 

5.3          Planlagt tid for varselsignalet hver dag er kl.10.00. 



 

6             MÅLING 

 Hver båt skal fremvise et gyldig målebrev/målesertifikat.  

7             SEILINGSBESTEMMELSER 

 Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige fra 12.7.17 i sekretariatet ved seilkroa og i Sale Race 
System. 

8             STRAFFESYSTEM 

8.1  En og totørnsstraffer, regel 44.1 og 44.2, gjelder.  

8.2          Protestkomiteens avgjørelser vil være endelige i henhold til regel 70.5. 

9             POENGBEREGNING 

9.1  Systemet for poengberegning er som følger: Appendiks A4 lavpoengsystemet. 

9.2  3 baneseilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie.  

10            BÅTPLASSER 

 Tildeles ved ankomst. 

11  RESTRIKSJONER PÅ Å TA BÅTER PÅ LAND 

 Kjølbåter skal ikke tas på land i løpet av regattaen annet enn med, og i samsvar med 
betingelsene i, skriftlig forhånds-tillatelse fra regatta-komiteen. 

12           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. 

13  PREMIER 

 Premier vil bli tildelt som følger:  

  1/3 sammenlagt hele NFSU pr klasse. 

  1.-3. plass distanse pr klasse. 

  1.-3. plass sammenlagt baneseilaser pr klasse. 

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            FORSIKRING 

 Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

16           YTTERLIGERE INFORMASJON 

 For ytterligere informasjon vennligst kontakt sekretariatet. 


