KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS
NORGESMESTERSKAP FOR
12,5 M2 KRYSSER
RISØR, 11 – 13 AUGUST, 2016
RISØR SEILFORENING

1
REGLER
1.1
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, NSF’s
”Regler for arrangement av Norgesmesterskap”, ”Klassevedtekter for12,5 m2 Krysser” og
seilingsbestemmelsene for regattaen.
1.2
NSFs og NIFs generell bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til
å delta gjelder for stevnet.
1.3
Samme besetning skal seile i alle seilaser, men forandring kan foretas hvis viktige
grunner foreligger. Slik forandring må godkjennes av protestkomiteen på forhånd, og skal
bare godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen før
forandringen
2
REKLAME
2.1
Arrangør kan kreve at dens sponsorreklame skal påmonteres hver av de deltakende
båter, ref. ISAF Regulation 20.
3
RETT TIL Å DELTA
3.1
Båter som:
3.1.1 er godkjent etter klasseklubbens vedtekter,
3.1.2 leverer klasseklubbens egenerklæring i underskrevet stand
3.1.3 har gyldig NSF startlisens. (Se pkt 14)
3.1.4 har gyldig ansvarsforsikring, også overfor tredjemann, kan delta.
3.2
Rormann og besetningsmedlemmene må være norske statsborgere eller ha vært bosatt
i Norge de siste seks måneder. Alle må være medlemmer av en seilforening tilsluttet NSF.
4
PÅMELDING
4.1
Båter som har rett til å delta kan melde seg på
http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2291. Denne er linket mot NIFs database og
gyldig medlemskap og lisens kontrolleres automatisk i databasen.
4.2
Frist for påmelding er 28, juli 2016
5
5.1
5.2

GEBYR
Startkontingenten er kr. 600.Senere påmelding aksepteres mot et tillegg på kr 100.- til startkontingenten.

6
REGISTRERING
Registrering skjer på regattakontoret på Holmen i Risør. Kvittering for betalt startkontingent,
utfylt egenerklæring, kvittering for betalt NSF Lisens og forsikringsbevis skal vises.

7
TIDSPROGRAM
7.1
Registrering:
Torsdag 11.08
Fredag 12.08
7.2
Måling og inspeksjon:
Torsdag 11.08
Fredag 12.08
7.3
Dato for kappseilasene:
Fredag 12.08 Første varselsignal
Lørdag 13.08 Første varselsignal
Søndag 14.08 Reservedag
7.4
Antall kappseilaser:
Det er planlagt å avvikle 6 seilaser

kl 18.00 - 20.00
kl 11.00 - 12.00
kl 18.00 – 20.00
kl 11.00 - 12.00
kl 14.00
kl 11.00

8
EGENERKLÆRING OG TEKNISK KONTROLL
8.1
Egenerklæring leveres ved registrering. Skjema for dette kan lastes ned fra
http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2291. Det kan bli foretatt kontroll i henhold til
klasseklubbens tekniske vedtekter - og av samsvaret mellom egenerklæring og utstyr - før,
under og etter seilasene.
9
9.1

SEILINGSBESTEMMELSER
Disse vil være tilgjengelige senest ved registrering.

10
10.1

BANEOMRÅDE
Baneområdet vil være på Østerfjorden / Byfjorden.

11
LØPENE
11.1 Det vil bli seilt på Lo-le bane ”Pølsebane”. Diagram vil fremgå av
seilingsbestemmelsene.
12
POENGBEREGNING
12.1 Fire kappseilaser må fullføres for at det skal være gyldig Norgesmesterskap
a)
Når færre enn fem seilaser har blitt gjennomført vil en båts poeng for serien være dens
totale poengsum.
b)
Når fem eller seks seilaser har blitt gjennomført, vil en båts poeng for serien være dens
totale poengsum minus dens dårligste poeng.
13
PREMIERING
13.1 NM-medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse til de tre første besetninger.
Klasseklubbens vandrepokal til vinneren. Premier til 1/3 av de startende båtene. Spesiell
premie til beste damebesetning og beste juniorbesetning.
13.2 Premieutdeling vil skje i forbindelse med NM-fest lørdag kveld, eller umiddelbart etter
siste seilas reservedagen.
14
LISENS TIL NSF
14.1 Norges Seilforbunds lisensregler finner du her:
http://www.seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx
15
KONTAKTPERSON
Frans Karlson, tlf 918 30 092, e-post franskarlson@gmail.com

ANDRE OPPLYSNINGER SOM IKKE ER EN DEL AV REGLENE:
Sjøsetting, opptak og havn for tilreisende båter:
- Tilreisende vil bli tilbudt utsetting og opptak av båtene ved krana på Fiskebrygga.
- Seilerne vil få anvist plasser til båtene.

Velkommen til Risør
www.risorseilforening.no

