
KUNNGJØRING
versjon 2.0

Horten Seilforening
ønsker velkommen til

åpent norgesmesterskap for Finnjolle
26-27.august 2017
Horten Seilforening

Strandveien 42, 3186 Horten
1. REGLER

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

1.2. NSF’s og NIF’s generelle bestemmelser for lisens, barneidrett, reklame, doping og rett til å 
delta vil gjelde

1.3. NSF’s regler for arrangement av norgesmesterskap vil gjelde

1.4. Klassereglene for Finnjolle vil gjelde

1.5. Seilingsbestemmelsene vil bestå av bestemmelsene i RRS Appendiks S, Standard 
seilingsbestemmelser, og utfyllende seilingsbestemmelser som vil være tilgjengelig ved 
registrering

1.6. RRS Appendiks P vil gjelde

2. REKLAME
2.1. Reklame tillates ihht klassereglene for Finnjolle, og NFS’s regler for arrangør-reklame

2.2. 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 for alle båter i klassen Finnjolle som oppfyller kravene til deltakelse ihht 

klassereglene for Finnjolle og NSF’s «Regler for arrangement av norgesmesterskap, gjeldende
fra 1.januar 2016»

3.2. Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved elektronisk registrering på arrangementets 
offisielle nettside: https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2771 innen 20.august 
2017 kl. 23.59

3.3. Sene påmeldinger kan gjøres innen 26.august 2017 kl 09:00 mot tillegg i pris på kr 175,-

3.4. Skipper og mannskapet på utenlandske båter må være medlemmer av tilsvarende 
seilforeninger i sine hjemland. Ved utenlandsk deltagelse utarbeides to resultatlister; En 
totalliste, hvor arrangementets vinner er den som vinner på poeng – og en liste nummer to 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2771


med bare de norske båtene. Norgesmesterskapet avgjøres og premieres etter den norske 
resultatlisten.

4. AVGIFTER
4.1. Ved ordinær påmelding kr 725,-

4.2. Ved sen påmelding kr 900,-

5. TIDSPROGRAM
5.1. Registrering:

Fredag 25.august kl. 18:00-21:00
Lørdag 26.august Kl. 09:00 – 10:00

5.2. Dato for seilasene
Lørdag 26.august: Første varsel kl. 11:00 
Søndag 27.august: Første varsel kl. 11:00

6. MÅLING
Egenerklæring som bekrefter at båten er ihht klassereglene leveres ved registrering. Stikk-
kontroll av båter kan bli foretatt

7. SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelig elektronisk på arrangementets offisielle nettside 
senest 20.august 2017. Seilingsbestemmelsene vil også være tilgjengelige i papirform ved 
registrering

8. STEVNETS BELIGGENHET
8.1. Stevnets beliggenhet vil være ved Horten Seilforening’s lokaler ved Rørestrand; Strandveien 

42, 3186 Horten.  Vedlegg A viser stevnets beliggenhet

8.2. Bane-området vil være øst for stevnets beliggenhet mellom Hortenslandet og Bastøya. 
Vedlegg A viser bane-området

9. LØPENE
Løpene som skal seiles vil være ihht RRS Appendiks S, bane LA. Den omtrentlige lengden på løpet 
vil være 45 minutter

10.STRAFFESYSTEM
 RRS 44.1 er endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff

11.SCORING
11.1. Lavpoengsystemet vil bli benyttet
11.2. fire seilaser må fullføres for at det skal være et gyldig norgesmesterskap
11.3. Når færre en fem seilaser har blitt fullført, vil en båts score være dens totale score
11.4. Når mellom fem og syv seilaser har blitt fullført, vil en båts score være dens totale 

score minus dens dårligste score

12.SUPPORTBÅTER
12.1. Protestkomitebåter merkes med rødt flagg

12.2. Bøyebåter merkes med grønt flagg



13.PREMIER
Premier vil bli tildelt som følger: 

- NSF’s medaljer for gull, sølv og bronse til hver rormann som plasserer nummer én, to og 
tre i norgesmesterskapet.

- I tillegg gis 1/3 premiering basert på den totale listen

14. RADIOKOMMUNIKASJON
Unntatt i en nødsituasjon skal en båt som kappseiler hverken sende lyd eller datameldinger eller 
motta lyd eller datakommunikasjon som ikke er tilgjengelig for alle båter

15. ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS4, 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

16. FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring, som fremvises ved 
registrering

17. YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon vennligst kontakt arrangements-ansvarlig og regattasjef:

Thor Erik Karlsen
Mobil: 930 47 620
Epost: thor.erik.karlsen@gmail.com



VEDLEGG A
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