
 
 

 

 
 

 
 

 

KUNNGJØRING 

 
 

Stavanger Seilforening, i samarbeid med  

 

  
 

ønsker velkommen til 

 

Norges Cup 

 
for 
 

Optimistjoller 

 
 

i Stavanger,  

 

 21. – 22. mai 2016 

 
 

Organiserende myndighet:  

Stavanger Seilforening 

www.stavangerseilforening.no  
 

http://www.stavangerseilforening.no/


 
 

 

1 REGLER 
 

1.1 Regattaen vil være underlagt Reglene slik de er definert i 
Kappseilingsreglene 2013 – 2016.  

 
1.2  NSFs og NIFs GENERELLE og SPESIELLE regler for Norges Cup, 

lisens, reklame, doping og rett til å delta og bestemmelser for 
deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde for stevnet. 

 

1.3  Det vil bli dømming på vannet ihht. appendiks P som vil gjelde for 
alle klasser med følgende endring. Regel P2.3 vil ikke gjelde og regel 

P2.2 er endret slik at den vil gjelde for alle straffer etter den første. 
 

1.4  Kappseilingsregel 63.7 vil bli endret som følger: Dersom det ikke er 
samsvar mellom denne kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, 

gjelder seilingsbestemmelsene. Hele endringene vil stå i 
seilingsbestemmelsene, som også kan endre andre 

kappseilingsregler.  
 

2  REKLAME 

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 klassene  

 
 Optimist A  

 Optimist B 
 

 Klasseinndeling ihht. klasseklubbens bestemmelser. 
 

I tilegg vil det bli arrangert en treningsregatta med egne trenere for 
Junior Cup. Denne treningsregattaen er ikke en del av Norges Cup. 

 

3.2  Hver deltakende båt skal vise gyldig ansvarsforsikring samt 
båtkort/målebrev i henhold til klassereglene. 

 
3.3  Hver deltakende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler.  

Signert egenerklæring skal leveres ved registrering. 
 

3.4 Seilere med ”særskilt risiko” skal underrette arrangøren om dette 
ved registrering. 

 
3.5  Seilerlisensnummeret må oppgis ved påmelding. 



 
 

 

 
3.6  Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å bruke 

Seilmagasinets nettbaserte påmeldingssystem innen søndag 15. 

mai 2016. Påmelding finnes på www.stavangerseilforening.no og 

Seilmagasinets terminliste (www.seilmagasinet.no). 

3.6 Senere påmelding er mulig mot ekstra gebyr som beskrevet under 
punkt 4.2. 

 
 

4  STARTKONTINGENT 
 

4.1  Startkontingent for de ulike klassene er som følger: 
 Optimist A og B:  kr 500,- 

 Junior Cup:   kr 250,- 
 

4.2 Startkontingent ved påmelding etter 15. mai er  
 Optimist A og B:  kr 800,- 

 Junior Cup:   kr 300,- 
 

5  TIDSPROGRAM 

Fredag 20. mai 

18:00 – 21:00 Registrering i Skipperstuen på Sølyst 

Lørdag 21. mai 

08:00 – 09.30 Registrering i Skipperstuen på Sølyst 

08:30 Åpningsseremoni/rormannsmøte 

08:45 Møter for trenere og sikringsbåter  

11:00 Første varselsignal klasse A og B 

12:00 Første varselsignal Junior Cup 

Søndag 22. mai  

08:45 Møter for trenere og sikringsbåter 

11:00 Første varselsignal klasse A og B 

12:00 Første varselsignal Junior Cup 

Det blir ikke gitt varselsignal etter 15:00 siste dag i regattaen. 

http://www.stavangerseilforening.no/
http://www.seilmagasinet.no/


 
 

 

6 ANTALL SEILASER 
 

6.1  Det planlegges seks seilaser for Optimist A og B. 

6.2  Det planlegges maksimalt seks seilaser for Junior Cup. 

6.3  To seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig NC serie. 

 

7 TEKNISK KONTROLL OG SIKKERHETSKONTROLL 
 

7.1 Hver båt skal fremvise et gyldig båtkort fra Norsk Optimistjolleklubb 
ved registrering samt levere utfylt egenerklæring fra Norsk 

Optimistjolleklubb.  
 

7.2 Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll i henhold til kontrollskjema 
kan foretas ved stikkprøver. 

 
 

8  SEILINGSBESTEMMELSER 
 

Seilingsbestemmelsene utleveres ved registrering og vil være 
tilgjengelig på arrangementets hjemmesider.  

 
 

9  STEVNETS BELIGGENHET 
 

9.1 Regattaen arrangeres fra Stavanger Seilforenings anlegg i Karen A 

Sømmes vei 3-5, 4077 Hundvåg. 

9.2 Baneområdene for Optimist A og B vil avhenge av værforhold. 

Aktuelle baneområder er Åmøyfjorden, Horgefjorden og Marøyhavet.  

9.3 Junior Cup klassen vil seile på Pinå utenfor Stavanger Seilforening 

sitt jolleanlegg.  

9.4 Se forøvrig vedlagt kartskisse over havn og baneområder.  

 
10  LØPENE 

Nærmere beskrivelse av løpene som skal seiles vil fremgå av 
Seilingsbestemmelsene. 

 
 

  



 
 

 

11  PROTESTER OG STRAFFESYSTEM 
 

11.1  Straffer vil være i henhold til Reglene pkt 44.1 og 44. 

11.2 Ref også Kunngjøringens punkt 1. 

 
11.3 Et Arbitration system (forenklet protesthøring) vil bli benyttet som 

et alternativ til en vanlig protesthøring for båt mot båt protester. 
Nærmere beskrivelse og fremgangsmåte angis i 

Seilingsbestemmelsene. 
 

 
12. POENGBEREGNING 

 
12.1  Lavpoengsystemet, slik det er beskrevet i Appendiks A av Reglene, 

vil bli benyttet.  
 

12.2  Når tre eller færre seilaser har blitt gjennomført, vil en båts 
poengsum være dens totale poengsum. Når fire - syv seilaser har 

blitt gjennomført, vil en båts poengsum være dens totale poengsum 
minus dens dårligste poeng som kan strykes. Når åtte eller flere 

seilaser har blitt gjennomført, vil en båts poengsum være den totale 

poengsum minus de to dårligste som kan strykes. 
 

 
13  PREMIER 

13.1  Det vil være 1/3 premiering i alle klasser.  

13.2  Det vil være premiering til alle deltakere født i 2004 eller senere, 

alle deltagere i Optimist klasse B og Junior Cup. 

 
13  ANSVARSFRASKRIVELSE 

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Regel 
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. 

 
 

14. SIKKERHETSBESTEMMELSER 
Foreninger med 4 eller flere deltagende båter plikter å stille med en 

sikringsbåt pr. fjerde seiler. Sikringsbåter skal føre tildelt flagg og ha 
medbrakt VHF. Foreninger som stiller med sikringsbåt skal melde 

inn kontaktdata på fører av sikringsbåt senest 18. mai til stevnets 
sikringssjef på oh@anc.no. Førere av sikringsbåter skal stille på 



 
 

 

sikkerhetsbriefing hver morgen hvor nærmere instrukser vil bli gitt 
av sikkerhetssjef. 

 
 

15.  KART OVER BANEOMRÅDER 
 

 

 

 
Stevneleder: Per Lund (per@linesund.no)  

 

mailto:per@linesund.no

