
Invitasjon til KM i Nor Rating, Indre Oslofjord 

Big Boat Serie 2016

Den som skal bli kretsmester i NOR Rating 2016 må få fart på skuta!

KM vil i år også bli arrangert som en serie regattaer der følgende regattaer 

inngår:

To regattaer kan strykes, men ønsker man å vinne gjelder det å delta i så mange som mulig. 

Det koster ikke noe å være med, 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 kretsen. Snittet blant de 5 beste båtene i hver 

forening vil gjelde!

Reglene for ranking:

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

Serie.

2. 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.

3: En båt som ikke deltar i en regatta, tildeles 12 poeng.

4. Det er 2 strykninger i serien.

5. Sammenlagtresultatene er en felles ranking for alle deltagende båter, uavhengig av klasse.

6. 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 KM-komiteen. Avgjørelse fra 

komiteen er ikke gjenstand for protest eller godtgjørelse.

Regatta dato Forening

Isbrytern 30. april Drøbakssund SF

Bjørvikasprinten 01. mai Oslo Seilforening

Bundefjorden Rundt 21-22. mai Bundefjorden SF

Oslofjorden Rundt 27-28. mai Asker Seilforening

Familie /SH Regatta 04. juni Ullern SF/Frognerkilen SF

Familie / SH Regatta 20. aug Ullern SF/Frognerkilen SF

Nesodden Høstcup 24-25 sep Nesodden SF


