
 
 

 

 

 
 

Norges Cup 3 

Optimistjoller 

21-22.mai 2016 

 

SEILINGSBESTEMMELSER 
 

OPTIMIST A OG B 
 

 

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 for 2013-

2016. 

1.2 Klasseklubbens bestemmelser for Norges Cup, kunngjøringen og disse 
seilingsbestemmelser vil gjelde. 

1.3 Båter med reklame er underlagt reglene slik de er definert i henhold til ISAF Regulation 
20. Alle deltakende båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av organiserende 
myndighet i henhold til ISAF Regulation 20. Dersom reklamemerke utdeles ved 
registrering skal det festes synlig ved baugen på båtens styrbord side.  

1.4 Appendiks P vil gjelde for Optimist A. 

1.5 Regel P2.3 vil ikke gjelde, men regel P2.2 er endret slik at den vil gjelde for alle 
protester etter den første protesten. 

1.6 Norges Idrettsforbunds generelle bestemmelser for barneidrett og NSF bestemmelser 
vedrørende lisens gjelder. 

1.7 Hvis det er konflikt mellom Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene vil 
Seilingsbestemmelsene gjelde. 

 

2. REGISTRERING 
2.1 Båter som har rett til å delta skal fullføre påmeldingen ved registrering på 

regattakontoret som er i Stavanger Seilforenings «Skipperstuen». 

2.2 En båt eller utstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med 
klasseregler og seilingsbestemmelser. 

2.3 På vannet kan en båt bli pålagt å seile direkte til et anvist område for å bli kontrollert. 
 

3. BESKJED TIL DELTAKERNE 
3.1 Beskjed til deltakerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen som er  

på veggen ved «Skipperstuen». 

3.2 Ut- og innsjekkingslister vil bli slått opp på oppslagstavle ved klubbhuset.  
 

4. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 
4.1 Eventuelle endringer i Seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl. 0830  

samme dag de trer i kraft, bortsett fra eventuelle forandringer i tidsprogrammet som vil 
bli oppslått før kl. 2000 dagen før de trer i kraft. 

 

5. SIGNALER PÅ LAND 
5.1 Signaler på land vil bli vist på flaggstang ved Klubbhuset 

5.2 Når flagg AP vises på land skal «1 minutt» i regelen om Signaler for kappseilas 
erstattes med «ikke mindre enn 60 minutter». 

 

6. TIDSPROGRAM FOR ARRANGEMENTET 

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  

 

Søndag 22. mai  

08:45 Møter for trenere og sikringsbåter 

11:00 Første varselsignal  

 

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

 

6.1 Det planlegges maksimalt 6 seilaser. 
 

7. KLASSEFLAGG, BANER OG BANER 

 
7.1 Baneområder  

Baneområde velges for hver dag og markeres med signalflagg på flaggstang ved 
klubbhuset.  

Flagg Baneområde 

«E» Åmøyfjorden Vest 

«F» Åmøyfjorden Øst 

«W» Horgefjorden 

«K» Marøyhavet 

 

 

7.2 Klasseflagg  

Optimist A: «T»  

Optimist B «D»  

 

  



 
 

 

7.3 Merkene 

Startmerke Flaggbøye m/oransje flagg 

Merke 1  Gult merke 

Merke 2  Gult merke 

Merke 3  Gult merke 

Merke 4  Gult merke 

Merke 5  Gult merke 

Målmerke  Flaggbøye m/blått flagg 

 

7.3.1 Når tallstander 1 vises før eller sammen med varselsignalet (klasseflagget) skal 
det seiles loop på ytterloopen; dvs. Start–1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 4 – MÅL 

7.3.2 Når tallstander 2 vises før eller sammen med varselsignalet (klasseflagget), 
skal det seiles loop på innerloopen; dvs  Start–1 – 5 - 1 – 2 – 3 - 4 – MÅL 

7.3.3 Når ingen tallstander vises sammen med klasseflagget skal følgende løp seiles:  
Start– 1 – 2 – 3 – 4 – MÅL 

 

8. LØPENE 
8.1 Vedlegg 1 viser løpsdiagrammet, rekkefølgen merkene skal passeres i, og på hvilken 

side man skal ha hvert merke.  

8.2 Senest ved varselsignalet kan regattakomiteen vise omtrentlig kompassretning på 
første legg. 

 

9. STARTEN 
9.1 Kappseilasene startes etter regel 26 med varselsignal 5 minutter før startsignalet. 

9.2 Starten vil være mellom oransje flagg på komitebåt ved styrbord ende og startmerket 
ved babord ende. 

9.3 En båt som starter senere enn 4 minutter etter dens startsignal vil bli scoret DNS 
(startet ikke) uten en høring. Dette endrer reglene A4 og A5. 

9.4 Hvis flagg U har blitt brukt som klarsignal skal ingen del av båtens skrog, besetning 
eller utstyr være i trekantområdet som dannes ved endene av startlinjen og 
førstemerket i løpet av det siste minutt før dens startsignal. Hvis en båt bryter denne 
regel og blir identifisert, skal den diskvalifiseres uten en høring, men ikke hvis seilasen 
blir startet på nytt eller seiles om igjen eller blir utsatt eller annullert før startsignalet. 
Dette endrer regel 26. Scoringsforkortelsen for en straff under denne bestemmelsen vil 
være UDF. Dette endrer Appendiks A11. 

 

10. ENDRING AV NESTE LEGG  
10.1 For å endre neste legg av løpet, vil regattakomiteen handle i henhold til regel 33, flytte 

det opprinnelige merket (eller mållinje) til en ny posisjon, eller legge et nytt merke 



 
 

 

(mållinje) lik det opprinnelige og fjerne det originale merket så fort som mulig. 
. 

11. MÅL OG MAKSIMALTIDER 
 

11.1 Mållinjen vil være mellom en stang med blått flagg på målbåt ved babord ende og 
målmerket ved styrbord ende. 

 

11.2 Maksimaltider 

 
Klasse Maksimaltid  

første båt i mål 
Tidsfrist Merke 1 Idealtid  

første båt i mål 

Optimist A og B 90 minutter 20 minutter 50 inutter 

11.3 Hvis ingen båt har passert Merke 1 innen tidsfristen for Merke 1, vil seilasen bli 
annullert. At idealtiden ikke overholdes vil ikke være grunnlag for godtgjørelse. Dette 
endrer regel 62.1(a). 

11.4 Båter som ikke går i mål innen 20 minutter etter første båt i klassen er gått i mål, 
noteres som DNF («fullførte ikke») uten en høring. Dette endrer reglene 35, A4 og A5. 

 

12 PROTESTER OG SØKNADER OM GODTGJØRING 

 
12.1 Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester og søknader om godtgjørelse eller 

gjenåpning skal leveres der innen tidsfristen. 

12.2 Ved en protest vises rødt flagg ved første rimelige anledning og beskjed om 
protest/søknad om godtgjøring (for episoder som har skjedd på regattabanen) gis til 
bøyebåt ved målmerket umiddelbart etter målgang for å være gyldig. Dette endrer 
regel 61.1(2). 

12.3 Protestfristen er 60 minutter etter at siste båt i aktuell klasse har fullført dagens siste 
seilas. 

12.4 Beskjeder om protester eller søknad om godtgjørelse vil bli slått opp innen 20 minutter 
etter protestfristens utløp for å underrette deltakerne om høringer hvor de er part eller 
nevnt som vitner. 

12.5 Beskjed om protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen, vil bli slått opp for å 
underrette båter under regel 61.1 (b). 

12.6 En liste over båter som har blitt straffet for å bryte regel 42 vil bli slått opp. 

12.7 På den siste programfestede dagen for seilaser skal en søknad om gjenåpning av en 
høring leveres: 

a) innen protestfristen hvis parten som ber om gjenåpning ble informert om 
avgjørelsen dagen før. 

b) ikke senere enn 30 minutter etter at parten som ber om gjenåpning ble informert 
om avgjørelsen den dagen. 

Dette endrer regel 66. 



 
 

 

12.8 På den siste programfestede dagen for seilaser skal en søknad om  
godtgjørelse basert på en avgjørelse av protestkomiteen, leveres senest 30 minutter 
etter at avgjørelsen ble slått opp. 

Dette endrer regel 62.2 

12.9 Et arbitration system (forenklet protesthøring) kan bli benyttet for brudd på en regel i 
Del 2. Prosedyre for arbitration er listet i Vedlegg 3. Dette endrer Kappseilingsreglenes 
Del 5, seksjon B. 

 

13 POENGBEREGNING 
 

13.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes. 

13.2 2 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig NC 

a) Når 3 eller færre seilaser har blitt gjennomført, vil en båts poengsum for serien være 
dens totale poengsum. 

b) Når 4 til og med 6 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens 
totale poengsum minus dens dårligste poeng som strykes. 

 

14 KOMITEBÅTER 
14.1 Komitebåter vil bli merket med Stavanger Seilforenings stander. 

14.2 Dommerbåter vil bli merket med hvite flagg. 
 

15 SUPPORTBÅTER  
15.1 Lagledere, trenere og annet hjelpepersonell eller private følgebåter, skal være utenfor 

områder der båtene kappseiler i tiden fra klarsignalet for den første klassen som starter 
til alle båter har fullført eller regattakomiteen har gitt signal om utsettelse, generell 
tilbakekalling eller annullering. 

15.2 Båter som bryter Seilingsbestemmelsenes pkt. 16.1 kan bli bortvist fra arrangementet. 

 

16 SIKKERHET 
16.1 Foreninger som stiller med fire eller flere deltakende båter i en klasse, må stille med 

minst en sikringsbåt. Sikringsbåtene skal registreres på regattakontoret innen 
registreringstidens utløp og følge arrangørens anvisninger.  

16.2 Sikringsbåter fører grønt flagg påført en tallkombinasjon som indikerer hvilken sone 
vedkommende båt har ansvar for. 

16.3 En sikringsplan vil bli delt ut til førere av sikringsbåtene og planen vil bli slått opp på 
den offisielle oppslagstavlen. 

16.4 Regattakomiteen vil i samråd med sikringsleder avbryte / utsette gjennomføringen av 
hele eller deler av arrangementet dersom det avdekkes utilstrekkeligheter i forhold til 
Sikringsplanen, eller dersom værmessige eller andre utenforliggende forhold reduserer 
sikkerheten til et uakseptabelt nivå. 

16.5 Før seilerne forlater havnen hver dag, må de krysse seg ut på sjekkliste som 
henger på beskrevet sted i Seilingsbestemmelsene pkt. 3.2. Når seilere har 
kommet til havn etter fullført seilas, må de sjekke inn ved å krysse av på nevnte 
sjekkliste, senest innen 15 minutter etter siste båt i klassen har kommet til havn. 



 
 

 

16.6 Ved brudd på Seilingsbestemmelsene pkt. 16.5 kan protestkomiteen fravike 
kappseilingsregel 64.1(a) om straff og frifinnelse og uten en høring benytte 
prosent/poengstraff. Dette endrer kappseilingsregel 63.1 krav om en høring. 

16.7 Manglende utsjekking og/eller innsjekking medfører 20 % poengstraff basert på antall 
startende båter i den respektive klasse. Straffen gjelder seilasen som er nærmest tiden 
for hendelsen ref. regel 64.1(d). Mangler både ut- og innsjekking og det seiles to eller 
flere seilaser den dagen, gis det straff for begge hendelser.  

16.8 Vedlegg 2 viser seilingsruter fra landbasen til de ulike baneområdene. Seilingsrutene 
som er avmerket må overholdes for å unngå konflikt med ferger og annen nyttetrafikk.  
 

17 OPTIMIST B 
17.1 Båter i Optimist B klassen skal ha farget bånd i toppen av spristaken. Dette båndet 

utleveres ved registrering. 

17.2 Når signalflagg «G» vises skal Optimist B straks forlate baneområdet og seile til havn. 

 

18 PREMIER 
18.1 Premieutdelingen vil bli avholdt så snart som mulig etter siste seilas. 

18.2 For deltakere i Optimist klasse B og øvrige seilere født 2004 eller senere vil alle bli 
premiert. For øvrige klasser vil det bli 1/3-dels premiering. 

 

19 ANSVARSFRASKRIVELSE 
19.1 Deltakere i regattaene 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. 
 

20 FORSIKRING 
20.1 Hver deltakende skal fremlegge gyldig dokumentasjon på ansvarsforsikring eller 

seilerlisens. 

  



 
 

 

Vedlegg 1 – Løpet  

 

Trapesbane type Tallstander 

 Ingen loop: Start-1-2-3-4-Mål - (ingen) 

 Ytter-loop: Start, 1, 2, 3, 2, 3, 4, mål 1 

 Inner-loop: Start, 1,5, 1, 2, 3, 4, mål 2 
 

Beskrivelse av merkene: 

 Merkene 1, 2, 3, 4, 5 vil være store gule sylinderbøyer 

 Merkene skal holdes til babord ved runding.  

 Startmerker vil være bøye med oransje flagg og start/målbåt 

 Målmerker vil være bøye med blått flagg start/målbåt 

 

mål 

start 

1 

5 

4 

3 

2 2 

3 



 
 

 

Vedlegg 2 – Baneområder og seilingsruter 

Baneområder / ut og innseiling Sølyst 

Felles: 

1. Maksimum 25 meter sør for bølgebryter 

2. Øst for rød stake ved bølgebryter 

3. Øst av Plentingen 

 
Åmøyfjorden: 

4. Øst av Majoren 

5. Øst av midtgrunnemerke ved Rosenberg 

6. Øst av Ulsenesgrunnen 

Horgefjorden: 

4. Engøysundet 

5. Mellom Ormøyholmen og Midtholmen 

Marøyhavet: 

4. Engøysundet 

5. Fergeleie 

NB: Passering skal kun skje i trygg avstand fra og/eller bak ferge 

 

 

 



 
 

 

Baneområder / ut og innseiling - oversikt 

Åmøyfjorden: 

7. Hold øst innunder Hundvåglandet 

NB: Lektere i skytteltrafikk langs hele nordre og vestre del av Hundvåg 

Horgefjorden: 

6. Øst av Hestholmen 

7. Vassøysundet 
 

Marøyhavet: 

5. Fergeleie  

NB: Passering skal kun skje i trygg avstand fra og/eller bak ferge 

 

 

  



 
 

 

Baneområder / ut og innseiling Marøyhavet 

Marøyhavet: 

5. Fergeleie  
NB: Passering skal kun skje i trygg avstand fra og/eller bak ferge 
 

 

 

  



 
 

 

Vedlegg 3 – Prosedyre for forenklet protestbehandling – «Arbitration» 

1 Introduksjon  

Dette tillegget gjelder fordi seilingsbestemmelsene tilbyr arbitration som et alternativ til en vanlig 

protesthøring. Arbitration innebærer en raskere prosedyre og gir en lavere straff for brudd på regler 

som kvalifiserer for en arbitration.  

2 Avvise Arbitration  

Dersom noen av partene i en protest ikke ønsker at saken skal gå til arbitration, skal protesten høres 

ved en vanlig protesthøring.  

3 Godta Arbitration  

3.1 Dersom begge partene ønsker arbitration og begge er enige om; (a) å godta at protesten er 

gyldig, og ; (b) å akseptere arbitration avgjørelsen som endelig, og ; (c) at ingen vitner vil bli hørt I 

forbindelse med arbitration, og ; (d) at spørsmål fra partenes side vil bli begrenset til spørsmål som er 

nødvendige for å kunne etablere de grunnleggende kjensgjerningene er arbitration å anse som 

godtatt av begge partene.  

3.2 Dersom en part i høringen bekrefter overfor Dommer at han/hun ikke ønsker å være tilstede ved 

høringen, skal dette ansees som at parten har godtatt arbitration.  

4 Arbitration Prosedyrer  

4.1 Dommer vil lede arbitration.  

4.2 Dommer vil høre vitnemål fra partene og deretter gi en av følgende avgjørelser: (a) Ingen båt brøt 

noen regel; eller (b) En av eller begge båtene brøt en regel i Del 2 og vil få en Arbitration Straff, eller 

(c) Saken vil bli sendt tilbake til en protesthøring.  

5 Arbitration Straff  

5.1 En Arbitration Straff (ARB) vil være en poengstraff 20% (rundet opp til neste hele tall) av antall 

påmeldte båter i klassen.  

5.2 Hvis en poengstraff under dette systemet vil resultere i poeng som er dårligere enn DSQ, skal 

straffen gjøres tilsvarende poeng for DSQ.  

5.3 Poeng for andre båter skal ikke endres.  

6 Protest Høringer  

6.1 Hvis Dommeren som leder arbitration sender saken tilbake til høring av protestkomiteen, eller 

hvis protestkomiteen initierer en gjenåpning av en arbitration, vil eventuell straff for et brudd på en 

regel i Del 2 fremdeles være en Arbitration Straff.  

6.2 En part i en arbitration kan ikke be om en gjenåpning. 


