
 
Kunngjøring 

North Sails Nesodden Høstcup  
Kretsmesterskap kjølbåt 
21. - 22. september 2019 

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

1.2 Nor Rating reglene vil gjelde for alle NOR Rating-klasser. 

1.3 De enkelte klassers klasseregler gjelder for klasser som seiler klassebåter. 

2. REKLAME 
2.1 Reklame tillates i henhold til World Sailing Regulation 20 og NSF’s reklameregler. 
Arrangementet er klassifisert i kategori C.  
 
2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. Hvis 
denne brytes gjelder World Sailing Regulation 20.9.2 (DP). 
 

3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING  
3.1 Regattaen er åpen for alle båter med gyldig NOR Rating-bevis (NOR Rating klasser) samt 
klassebåtene First 31,7 og X-35. Regattaen er underlagt Norges Seilforbunds lisensregler. 

3.2 Båter som har rett til å delta må melde seg på og betale startkontingenten via Sail Race 
System innen 18.september kl 23:00: https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3186 

3.3 Båtene kan påmeldes i en av følgende klasser:  
 

• NOR Rating distanseseilaser  

• NOR Rating baneseilaser 

• NOR Rating Shorthanded distanseseilaser  

• Baneseilaser for klassebåter  

• First 31.7 Klassemesterskap  

• X-35 Klassemesterskap  

 

Det kreves minimum fem deltagende båter i klassene First 31,7, X-35 og evt andre klassebåter. 
Hvis kravet ikke oppnås vil påmeldte båter bli fordelt i NOR Rating klasse. Arrangøren står fritt til å 
dele opp eller slå sammen klasser.  
 
4. STARTKONTINGENT  
Startkontingenten er kr. 1000,- for samtlige klasser. Gratis plass i Nesodden Seilforenings havn er 
inkludert i startkontingenten for regattabåtene. Tilgang til festen lørdag kveld er også inkludert, 
eventuelle matbestillinger kommer i tillegg.   
 
5. TIDSPROGRAM  
5.1 Første varselsignal begge dager kl 10.25 for distanseseilasene og 10.55 for baneseilasene. 
Det planlegges 1 distanseseilas pr dag og 3 baneseilaser pr dag. 
 
6. SEILINGSBESTEMMELSER  
6.1 Seilingsbestemmelsene blir tilgjengelig i god tid før seilasene her: 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3186  
 
 
7. MÅLING/UTSTYRSINSPEKSJON  
Arrangøren kan når som helst under stevnet utføre måling, utstyrsinspeksjon, kontroll av målebrev 
eller handikapsertifikat. 
 
8. BANEOMRÅDET OG LØPENE  
Banen for baneseilasene vil være i området utenfor Steilene. Starten og målgang for 

 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3186
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3186


distanseseilasene vil også være i området utenfor Steilene.  Løpene vil beskrives i 
seilingsbestemmelsene. 
 
9. PREMIER  
Det blir 1/3 premiering med Nesodden Seilforenings premier.  

 
10. ANSVARSFRASKRIVELSE  
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se 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.  
 
11. FORSIKRING  
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.  
 
12. YTTERLIGERE INFORMASJON  
Ta kontakt på regatta@nesodden-seilforening.no.  

Telefon Nesodden Seilforenings klubbhusets i helgen: 66 91 84 73 / Havnevakt:  993 00 095 

mailto:regatta@nesodden-seilforening.no

