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1

Regler

1.1

1.6

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (RRS), inkludert
appendiks B, og International Funboard Class Association (IFCA) Experimental Slalom Competition
Rules 2016 (ESCR). Dersom det er konflikt mellom RRS og ESCR vil ESCR ha fortrinn.
IFCA Class Rules vil gjelde.
NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde.
NSF og NIF generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta
gjelder for stevnet.
Regel RRS 63.7 vil bli endret som følger: Dersom det ikke er samsvar mellom denne kunngjøringen
og seilingsbestemmelsene, gjelder seilingsbestemmelsene.
Andre endringer av reglene vil bli detaljert i seilingsbestemmelsene.

2

Reklame

2.1
2.2

Reklame tillates iht. ISAF Regulation 20 og NSF’s reklameregler.
Brett kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet iht ISAF
Regulation 20. Eventuelt arrangementsklistremerke kan ikke beskjæres og skal plasseres i henhold
til retningslinjer fra NBK og som angitt i seilingsbestemmelsene.

3

Rett til å delta og påmelding

3.1

Regattaen er åpen for alle brett som oppfyller kravet til deltakelse i henhold til klassereglene og
«Regler for Norgesmesterskap 2017».
Brett som har rett til å delta skal melde seg på via SRS (www.sailracesystem.no) innen kl 20.00
fredag 22. september 2017.
Ved å melde seg på godtar deltagere at arrangøren og NBK i ettertid fritt kan benytte video- og
bildemateriale fra arrangementet.

1.2
1.3
1.4
1.5

3.2
3.3

4

Avgifter

4.1
4.2

Startkontingent er kr 600,-.
Ved etteranmeldelse etter frist som angitt i punkt 3.2, påløper kr 200 i tillegg til
startkontingenten.

5

Registrering

5.1

Brett som har rett til å delta kan påmeldes ved å fullføre registrering hos den organiserende
myndighet.
Seilingsbestemmelser, deltagerliste, oversikt over protestkomité og regattastab utleveres senest
ved registrering.
Registrering finner sted ved landområdet som angitt i punkt 6.
Ved registrering skal deltakerne fremlegge:
- Legitimasjon
- Gyldig seil-lisens (gjelder norske deltakere) og gyldig forsikringsbevis, jf. NOR 19 (seil-lisens
regnes som gyldig forsikringsbevis)
- Egenerklæring for brett og utstyr, samt informasjon om seilere med «særskilt risiko» (fylles ut
ved registrering)
- Gyldig reklamelisens for de som seiler med reklame

5.2
5.3
5.4

6

Regattaformat

6.1

Regattaen vil bli gjennomført som en eliminasjonsserie der hver eliminasjon vil bestå av en runde
med innledende heat og en runde med finaleheat. Det seiles kun en klasse; NM Slalom 2017.
For hver 3dje eliminasjonsrunde skal det settes opp nye heatskjema basert på den foreløpige
stillingen etter gjennomførte eliminasjonsrunder. Det kan også settes opp nye heatskjema etter 2
eliminasjoner eller etter en eliminasjon dersom regattakomiteen finner det formålstjenlig. Dette
endrer regel RRS B10.37.2b / ESCR 37.2b.

6.2
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Tidsprogram
Lørdag 23. sept.

Søndag 24. sept.

kl 10.00
Registrering
kl 11.00
Åpning og skippermøte
kl 12.00
Første varselsignal
kl 18.00
After Sail / grilling (tid tilpasses værforholdene)
kl 10.00
Skippermøte
kl 11:00
Første varselsignal
Det blir ikke gitt varselsignal etter kl 15.00 søndag
(forutsatt gjennomført minst to eliminasjonsrunder totalt)

Helgen 23.-24. september er satt opp som reservehelg.

8

Antall seilaser
Det planlegges 9 eliminasjonsrunder.

9

Måling og teknisk kontroll

9.1
9.2

Hver deltager er selv ansvarlig for at brett og øvrig utstyr oppfyller kravene i klassereglene.
Teknisk kontroll kan gjennomføres med stikkprøver før, under og etter regattaen.

10

Seilingsbestemmelser
Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelige på regattakontoret ved registrering.

11

Stevnets beliggenhet

11.1

Stevnets landområde vil være stranda ved Kviljo på Lista i Farsund kommune. området rundt
klubbhuset ved kafeen ved Hove Camping, Hoveveien 100, Færvik på Tromøy utenfor Arendal.
Baneområdet vil være havområdet rett utenfor. utenfor Hoveodden på Tromøy. 11.3
Ved
spesielle vindforhold vil regattabanen kunne bli flyttet til nærliggende områder. Det må da
påregnes at deltakerne må kunne forflytte sitt eget utstyr til nytt regattaområde. Alternative
baneområder er: Byfjorden Arendal, Hasseltangen (Fevik vest), Stølsviga (Hisøy). Oversikt over
windsurfing spotter i Arendal.

11.2

12

Løpene

12.1
12.2

Det vil bli seilt på åttetallsbane og/eller downwind bane.
Nærmere beskrivelse av løpene som skal seiles vil fremgå av seilingsbestemmelsene.

13

Poengberegning

13.1
13.2
13.3

Lavpoengsystemet iht. regel ESCR A4 vil bli benyttet. Dette endrer regel RRS A4.1.
To eliminasjonsrunder må fullføres for at regattaen skal være gyldig Norgesmesterskap.
(a) Når færre enn 3 eliminasjonsrunder har blitt fullført, vil et bretts poeng for serien være dens
totale poengsum.
(b) Når fra 3 til 4 eliminasjonsrunder har blitt fullført, vil et bretts poeng for serien være dens
totale poengsum minus dens dårligste poeng.
(c) Når fra 5 til 7 eliminasjonsrunder har blitt fullført, vil et bretts poeng for serien være dens
totale poengsum minus dens to dårligste poeng.
(d) Når 8 eller flere eliminasjonsrunder har blitt fullført, vil et bretts poeng for serien være dens
totale poengsum minus dens tre dårligste poeng.

NOR_NM_Slalom_2017.docx

3

Versjon 2: 22.9.2017

NM Slalom 2017

14

Arendal 16. - 17. september

Flyteplagg
Flyteplagg er påkrevd. Hver deltager må ha på seg et flyteplagg over hoftene i form av en jakke,
vest eller trapes. Plagget skal ha en flyteevne på minimum 4 kilogram (uoppblåst i ferskvann). En 4
kilograms vekt skal kunne holdes flytende av plagget i minimum 5 minutter. [DP]

15

Kjennemerker i seil
Alle seilere skal ha seilnummer i seilet. Seilnummer tildeles fra NBK. Nye seil fra 2009 og senere
skal ha nummersifferne i sort på hvit bakgrunn plassert i seilet. Kjennetegn på land (NOR) er ikke
påkrevd i nasjonale regattaer. Tall er påkrevd på begge sider av seilet (styrbord over babord). [DP]
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Sailnumbers_for_windsurfing_racing_classes_IWA.pdf

16

Radiokommunikasjon
Unntatt i en nødsituasjon skal et brett verken sende radiomeldinger mens den kappseiler eller
motta radiomeldinger som ikke er tilgjengelige for alle brettene. Denne restriksjonen gjelder også
mobiltelefoner. [DP]

17

Premier
NSFs NM-medaljer, gull, sølv og bronse vil bli utdelt til brettseileren som blir nr. en, to og tre i
Norgesmesterskapet, forutsatt oppfyllelse av NM regel 2.2 om minimum 20 reelt deltagende brett
i regattaen. Det vil være 1/3 premiering av sammenlagt resultatliste og premiering av beste
dame, master, grand master, U20 og U17.

18

Ansvarsfraskrivelse
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel RRS 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.

19

Forsikring
Hvert deltakende brett skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Seil-lisens gjelder også
som gyldig ansvarsforsikring.

20

Parkering
Biler skal stilles på anvist område. Innkjøring til seilarenaen på Hove er kun tillatt for av og
pålessing. [DP]

21

Ytterligere informasjon
For ytterligere informasjon se asf.no eller kontakt:
- arrangementssjef Morten Andersen (morten(at)ongre.no / 920 30 975)
- regattasjef Johan Nyland (johan.nyland(at)live.no / 414 44 049)
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