
 
 

 
 

 

  

 

 

KUNNGJØRING  

Nesodden Seilforening 

ønsker velkommen til 

KRETSMESTERSKAP for 

Optimist, Laser, Europa, 

 Zoom8, RS Feva og 29’er  

på Nesodden, Steilene 

19. – 20. august 2017 



 
 

1. REGLER  

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert 

Kappseilingsreglene for 2017 - 2020.  

1.2  OASs regler for arrangement av KM vil gjelde.  

1.3  Appendiks P gjelder for alle klasser med følgende endring. Regel 

P2.3 vil ikke gjelde og regel P2.2 er endret slik at den vil gjelde for 

alle straffer etter den første.  

1.4  NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, 

reklame, doping og rett til å delta vil gjelde for stevnet.  

2. REKLAME  

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

organiserende myndighet.  

3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING  

3.1 Regattaen er åpen kun for medlemmer av en seilforening i Oslo 

Akershus Seilkrets. KM joller er åpent for alle jolleseilere i kretsen. 

Ved tomannsjoller må begge to av mannskapet være medlem av en 

seilforening i OAS. 

3.2 En seiler som er medlem av flere seilforeninger i kretsen skal delta 

som representant for den foreningen han/hun har valgt å representere 

i gjeldende klasse før starten på sesongen. 

3.3 Hver deltakende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler.  

3.4 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å bruke 

«Sailracesystem.no» nettbaserte påmeldingssystem innen torsdag 10. 

august 2017  

3.5 Senere påmelding er mulig frem til og med tirsdag 15. august 2015 

mot ekstra gebyr som beskrevet under punkt 4.2.  



 
 

3.6 Antall båter per Jolleklasser må være minimum 5 eller fler.  

4. STARTKONTINGENT  

4.1 Startkontingent for alle klasser er kr. 350 - 500,- 

4.2 Startkontingent ved påmelding etter 10. august er kr. 450 - 600,- 

5. TIDSPROGRAM  

5.1 Registrering:  

Lørdag 19. august kl. 08:30 – 10:00 

5.2 Dato for seilasene: 

Seilingen foregår lørdag 19. og søndag 20. august for alle klasser.  

5.6 Alle klasser seiler fleetseilaser begge dager.  

5.7 Det er planlagte maksimalt 9 seilaser for alle klasser. 

5.8 Planlagt tid for første varselsignal:  

 

Lørdag kl. 11:00 

Søndag kl. 10:30 

5.9 Dersom det er gjennomført nok seilaser til at serien gir et gyldig KM, 

vil det ikke bli startet noen seilaser etter kl. 15.00 søndag. Uavhengig 

av antall gjennomførte seilaser, vil det ikke bli startet noen seilaser 

etter kl. 16:00 søndag.  

6. TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL  

Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til kontrollskjema 

for den enkelte klasse kan foretas ved stikkprøver av utvalgte båter.  

7. SEILINGSBESTEMMELSER  

Seilingsbestemmelsene utleveres ved registrering og vil bli 

tilgjengelig på arrangementets sider via www.seilmagasinet.no   



 
 

8. STEVNETS BELIGGENHET  

Seilingen for alle klasser vil foregå rundt øygruppa Steilene i Indre 

Oslosfjord. Klubbhuset til Nesodden seilforening på Steilene vil være 

stevnets base og her finnes stevnets sekretariat hvor registering skal 

fullføres av hver deltager. I tillegg finnes det kiosk i klubbhuset hvor 

det vil være anledning til å kjøpe kioskvarer. Det er også plass til å 

lagre alle deltagende joller på Steilene. De som ankommer KM med 

egen større båt kan benytte egen gjestehavn på Steilene for 

fortøyning. 

Joller kan sjøsettes fra Alværn Brygge på Nesodden, her finnes også 

parkeringsmulighet for biler. 

Følgebåter kan ikke sjøsettes fra Alværn Brygge, disse må sjøsettes 

fra støpt rampe på Svestad Brygge som ligger lenger sør på 

Nesoddlandet, her skal også hengere parkeres. Det henstilles alle å 

ikke kjøre til Alværn Brygge med henger på grunn plassproblemer. 

Alle må derfor ved ankomst til Nesodden først kjøre til Svestad 

Brygge for utsett av følgebåt man eventuelt fortsetter til Alværn 

Brygge dersom man da ikke velger å ta med seiljolle(r) fra Svestad. 

Under stevnets dager vil det bli kjørt ferge mellom Steilene og 

Alværn brygge. 

9. LØPENE  

9.1 Aktuelle banetyper vil være: Pølsebane, IODA-bane og trapesbane med 

inner-/ytterloop. 

9.2 Det vil i seilingsbestemmelsene inntas særskilte prosedyrer for overseiling 

av skipsleden til de baneområder hvor det er aktuelt.  

 

  



 
 

10. PROTESTER OG STRAFFESYSTEM  

Et Arbitration system (forenklet protesthøring) vil bli benyttet som et 

alternativ til en vanlig protesthøring for båt mot båt protester. 

Nærmere beskrivelse og fremgangsmåte i Seilingsbestemmelsene.  

11. POENGBEREGNING 

 

11.1  3 seilaser per klasse må fullføres for at det skal være et gyldig KM.   

11.2  (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for 

KM være dens totale poengsum.  

(b) Når mellom 4 og 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for 

KM være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.  

(c) Når 8 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for 

KM være dens totale poengsum minus dens to dårligste poeng.  

12 PREMIER  

12.1 OASs KM-medaljer, gull, sølv og bronse vil bli tildelt seilerne som 

blir henholdsvis nr. 1, 2 og 3 i alle klasser. For øvrig blir det 1/3 

premiering. 

12.2 Premiering til alle som er født 2005 eller senere. 

13. 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.  

  



 
 

14. SIKKERHETSBESTEMMELSER  

Foreninger med 5 eller flere deltagende båter plikter å stille med en 

sikringsbåt pr. femte seiler. Sikringsbåter skal føre tildelt flagg og ha 

medbrakt VHF. Vi ber om at foreninger som stiller med sikringsbåt, 

melder inn kontaktdata på fører av sikringsbåt senest 10. august til 

Michael Schulz, mi-sch@online.no , 98471672. Sikringsbåter vil bli 

innkalt til en briefing hvor instrukser vil bli gitt av stevnets 

sikkerhetssjef. 

15. FORSIKRING 

Hver deltagende båt i KM (rormann v 2-mannsjoller) må kunne 

dokumentere en gyldig ansvarsforsikring.  

16. YTTERLIGERE INFORMASJON 

For ytterligere informasjon kontakt regattasjef: Thomas Sørlie, mobil 

901 15 735 eller e-post sorlie.thomas@gmail.com 

Under arrangementet er det mulig å ringe klubbhuset på  

tlf. 66918473. 
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