
 
 
 

Invitasjon til Indre Oslofjord Big Boat Series 
2022 - NOR RATING OG KM (samt Entype 
klasser som ellers ville seilt NOR Rating)  

Følgende regattaer inngår in årets store begivenhet:  

Dato  Seilforening  Regatta  

MAI    

07  Drøbaksund seilforening  Isbryter'n  

13 - 14  Asker Seilforening  Oslofjorden Rundt  

JUNI    

04 - 05  Bundefjorden Seilforening  Vårcup  

AUGUST    

20  Drøbaksund seilforening  Håøya Rundt  

SEPTEMBER    

17  Hurum  SætreKruset  

24 - 25  Nesodden Seilforening  Høstcup  

3 regattaer kan strykes, men ønsker man å vinne gjelder det å delta i så mange som mulig. Deltagelse 
serien er gratis og man er automatisk påmeldt ved sin deltakelse i regattaene. Det blir laget en 
ranking og man kan vinne uansett om man seiler double handed eller med fullt mannskap.  

Rankingen vil også kåre beste seilforening i serien. Snittet blant de 5 beste båtene i hver forening vil 
gjelde!  O gikk enok mewd det, tilhører båten er seilforeninge i OAS vil mmna ogås kunne smykke seg 
med tittelen Kretsmester. Og får tildelt flotte medaljer 

Reglene for ranking:  

Rankingen er basert på resultatlistene fra regattaene som er med i Indre Oslofjord Big Boat Series.  

1. En deltagende båt får for hver seilas poeng etter formelen p/s*10, hvor p er båtens 
plassering i klassen og s er antall startende båter i klassen. Det gjelder å få så lav poengsum 
som mulig. Hvis alle startende båter i en klasse får DNF tildeles disse 10 poeng.  

2. En båt som ikke deltar i en regatta, tildeles 12 poeng.  
3. Det er 3 strykninger i serien  
4. Sammenlagtresultatene er en felles ranking for alle deltagende båter, uavhengig av klasse.  
5. Det kan ikke byttes båt i serien, poengene følger båt. Dersom eier/skipper bytter ut båten i 

løpet av sesongen vil man kunne få med poeng etter søknad til regattakomiteen. Avgjørelse 
fra komiteen er ikke gjenstand for protest eller godtgjørelse.  

Vi sees på fjorden😊 


