
KUNNGJØRING 
Åpent IF NM 2017

Oslo Seilforening ønsker deg velkommen til IF NM den 26 og 27 august.

Påmelding gjøres i SRS. Dette kan også gjøres ved å gå via OS sine hjemmesider: 
www.osloseilforening.no  

Startkontingenten er kr 1.350,- Startkontingent betales inn samtidig med påmeldingen 
via regattaens egen side i Seilmagasinets system. 

Regattasjef: Dag Sem, tlf. 92017749 

1  REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i 

Kappseilingsreglene 2017 ‐ 2020.
1.2 NSFs generelle og spesielle regler for Norgesmesterskap vil gjelde. 
1.3 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og 

rett til å delta gjelder for stevnet. 
1.4 Samme besetning skal seile i alle seilaser, men forandring kan foretas hvis viktige 

grunner foreligger. Slik forandring må godkjennes av protestkomiteen på forhånd, og 
skal bare godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med 
besetningen før forandringen. 

2 REKLAME 

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

1.5   Klassereglene for IF Båt 

http://osloseilforening.no/home/index.rails?pid=11070
https://www.deltager.no/knarrfestnm2016_20052016


3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter i IF klassen.

3.2 Hver deltakende båt skal vise gyldig ansvarsforsikring. 
3.3 Hver deltagende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler. Signert egenerklæring 

skal leveres ved registrering. 
3.4 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å bruke påmeldingsskjema via: SRS 

Innen 15. august
3.5 Etteranmelding er mulig frem til 21. august kl 20:00 mot ekstra gebyr som beskrevet

under post 4.2. 

4 STARTKONTINGENT 

4.1 Startkontingent er kr 1.350,‐
4.2 Gebyr for etteranmeldelse er 500kr 

5 TIDSPROGRAM FOR SEILASENE 

5.1 Registrering skjer på Oslo Seilforening fredag 25. august kl. 18:00 – 20:00 og lørdag
26. august kl 08:00 ‐ 09:00. De som ikke har anledning til å registrere seg da, kan
eventuelt gjøre dette på banen før første start, men må da selv sørge for at all
informasjon om mannskap, lisens etc. er ordnet korrekt i påmeldingssystemet.
.

5.3 Dato for seilasene: 

Lørdag 26. august. Første varselsignal kl. 11:00
Søndag 27. august. Første varselsignal kl. 11:00

5.4 Det seiles inntil 7 seilaser totalt, inntil 4 seilaser på lørdag 
5.5 Ikke noe varselsignal vil bli gitt etter klokken 15:00 på regattaens siste dag. 

6 POENGBEREGNING 

6.1  4 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie. 
6.2  (a) Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens

totale poengsum. 
(b) Når 5 -7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale

poengsum minus dens dårligste poeng.

7 PREMIERING 

7.1  NSFs NM‐medaljer, gull, sølv og bronse vil bli utdelt til hvert medlem av besetningen 
på de norske båtene som blir nr. en, to og tre i Norgesmesterskapet. 

7.2  Arrangøren foretar 1/3 premiering. 



8 TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL 

Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til egenerklæringsskjema for den enkelte 
klasse kan foretas ved stikkprøver av utvalgte båter. 

9 DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER 

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

10 SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på regattaens hjemmeside etter 
påmeldingsfristens utløp og vil bli utdelt ved registreringen. 

11 BANEOMRÅDE 

11.1  Seilasene vil foregå på bane: Langøyabanen 
11.2  Tillegg A viser løpet som skal seiles 
11.3  Tillegg B viser kart over baneområdet. 

TILLEGG A – LØP SOM SKAL SEILES 

Start – 1 – 1a – 2 – 1 – Mål 

1.
1a.

2. 2.

Start. Mål.





Tillegg B – KART OVER BANEOMRÅDET – må ikke benyttes til navigasjon

YTTERLIGERE INFORMASJON – IKKE DEL AV KUNNGJØRINGEN: 

Ferge over til Lille Herbern er gratis for deltakere under NM. Parkering på offentlig vei 
i nærmiljøet.   
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