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KUNNGJØRING 

ver 10.mai.2017.4 

 

  



1 REGLER  

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

1.2 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og 

rett til å delta gjelder for stevnet.  

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.  

1.4 Kappseilingsregel 63.7 vil bli endret som følger: Dersom det ikke er samsvar 

mellom denne kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, gjelder 

seilingsbestemmelsene.  

1.5 Andre endringer av reglene vil bli detaljert i seilingsbestemmelsene.  

2 REKLAME  

2.1 Reklame tillates iht. ISAF Regulation 20 og NSF’s reklameregler.  

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

myndighet iht ISAF Regulation 20.  

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING  

3.1 Regattaen er åpen for alle båter i BB11 klassen som oppfyller kravet til deltakelse 

i henhold til klassereglene og ’Regler for arrangement av Norgesmesterskap’.  

3.2 Regattaen er åpen for alle båter i Yngling klassen. Deltakelse ekskluderer ikke 

båter uten gyldig klassebevis fra NYK. For rangering i Norgescup for Yngling 

gjelder ‘Spesielle bestemmelser for Norges Cup (NC)’. 

3.3 Båter som har rett til å delta skal melde seg på via SRS (www.sailracesystem.no) 

innen søndag 11.juni 2017.  

4 AVGIFTER  

4.1 Startkontingent 

4.1.1 BB11 kr 600  

4.1.2 Yngling kr 450  

4.2 Ved etteranmeldelse etter frist angitt i punkt 3.3, påløper i tillegg til 

startkontingenten: 

4.2.1 BB11 kr 200 

4.2.2 Yngling kr 150 

5 REGISTRERING  

5.1 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fullføre registrering hos den 

organiserende myndighet. Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig 

ansvarsforsikring.  

5.2 Seilingsbestemmelser, deltagerliste, oversikt over protestkomité og regattastab 

utleveres senest ved registrering.  

5.3 Registrering finner sted ved Hortenstangen Kystlag i tidsrom som angitt i punkt 6.  

5.4 Ved registrering skal deltakerne fremlegge:  

5.4.1 Gjelder alle klasser 

• Forsikringsbevis, jf. punkt 18 



• Informasjon om seilere med ‘særskilt risiko 

5.4.2 For BB11 

• Gyldig seil-lisens 

• Egenerklæring for båt og utstyr 

• Gyldig reklamelisens for de som seiler med reklame 

5.4.3 For Yngling som skal rangeres i norgescup 

• Gyldig seil-lisens 

• Gyldig klassebevis fra NYK 

• Oblat fra IYA 

5.5 Gjelder kun BB11: seil som skal benyttes under NM skal stemples/registreres. 

Man kan registrere inn ett storseil og to fokk.  

6 TIDSPROGRAM  
Fredag 16. juni  

• 16.00 – 23.00 Kranløft (Utsetting av båter). Kranløft utover dette, etter behov.  

• 17.00 – 21.00 Registrering  
Lørdag 17. juni  

• 09.00 – 10.00 Registrering  

• 10.00 Åpning og rormannsmøte 

• 11.00 Første varselsignal  

• 18.00 After Sail  
Søndag 18. juni  

• 11.00 Første varselsignal  
 
Det blir ikke gitt varselsignal etter kl 15.00 søndag.  

7 ANTALL SEILASER:  
Det planlegges 7 seilaser.  

8 MÅLING OG TEKNISK KONTROLL  
Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll kan gjennomføres med stikkprøver før, under og 
etter regattaen. Kontrollen kan også utvides til å gjelde diverse målepunkter i henhold 
til vedtekter. Flytevester skal være på under seilas.  
Ombord skal det være:  
- Dregg med tau - Pøs/bøtte - Tette skott - og/eller oppdriftsmidler  

9 SEILINGSBESTEMMELSER  
Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelige på regattakontoret ved registrering.  



10 STEVNETS BELIGGENHET  

10.1 Stevnets landområde vil være Hortenstangen Kystlag, krysset 

Bankløkka/Bromsveien, 3183 Horten .  

10.2 Baneområdet vil være Indre Havn nordvest for stevnets beliggenhet 

11 LØPENE  

11.1 Det planlegges seiling på pølsebane 

11.2 Angivelse av løpene som skal seiles vil fremgå av seilingsbestemmelsene.  

12 POENGBEREGNING  

12.1 Lavpoengsystemet vil bli benyttet.  

12.2 Fire seilaser må fullføres for at regattaen skal være gyldig Norgesmesterskap for 

BB11.  

12.3  

12.3.1 Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 

poengsum.  

12.3.2 Når 4 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 

poengsum minus dens dårligste poeng.  

13 GJELDER BB11 og YNGLING NORGESCUP: 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 forhåndstillatelse fra regattakomiteen.  

14 GJELDER BB11 og YNGLING NORGESCUP: DYKKERUTSTYR 

OG PLASTBASSENGER  
Undervannspusteutstyr og plastbassenger eller lignende skal ikke benyttes rundt 
kjølbåter mellom klarsignalet for første seilas, og slutten av regattaen.  

15 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.  

16 PREMIER  
NSFs NM-medaljer, gull, sølv og bronse vil bli utdelt til hvert medlem av besetningen 
på båtene som blir nr. en, to og tre i Norgesmesterskapet. Det vil være 1/3 premiering 
for alle klasser.  

17 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.  

18 FORSIKRING  
Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.  



19 YTTERLIGERE INFORMASJON  
For ytterligere informasjon se www.hortenseilforening.no eller kontakt:  

• arrangementssjef Thor Erik Karlsen 

- telefon: 930 47 620  

- epost: thor.erik.karlsen@gmail.com 

• regattasjef Stein Angsund 

- telefon: 915 19 586 

- epost: angsund@online.no  
 


