NM OSELVAR 2016
8 m2 spriseil
12. - 14. august
Våge, Tysnes
Bjørnafjorden

Båtlaget Njord / Tysnes

Innbydelse
og
kunngjøring

NM Oselvar 8m2 Sprisegl 2016

Båtlaget Njord / Tysnes har gleda av å invitere til

Norgesmesterskap Oselvar 2016
8 m2 sprisegl
12. - 14. august
Kjære siglarvener
Eg tykkjer me alle må vera stolte av at me framleis klarar å blesa vind i segla for Oselvaren og konkurrerar med
denne tradisjonelle regattabåten. I år er det duka for nok eit Noregsmeisterskap på Tysnes og me vonar at også
denne gongen vil mange finna vegen til Våge og Njordstø for å kjempa om NM tittelen.
Oselvarklassen er på mange måtar unik. Det nesten «levande» skroget i lag med moderne rigg og segl
definerer Oselvaren som ein regattabåt. Samstundes krev dette at mannskapet evnar å utnytta båtens
«personlegheit» i tillegg til optimalisert seglføring og kappseglingstaktikk. Det er vel kanskje dette som gjer
Oselvarsigling prestisjefullt på sin eigen måte?
Båtlaget Njord Tysnes vil med dette ynskja velkomen til Noregsmeisterskap i Oselvar 8 kvm spri. Det er som
alltid ei æra å vera arrangør når noregsmeisteren i «Nasjonalbåtklassen» skal kårast. Me skal gjera vårt for at
dette blir eit både fint og sosialt arrangement. Så vonar me at du gjer båten klar og set av denne helga til
kappsigling i Bjørnafjorden.

Hjarteleg velkomen til Tysnes

Siglarhelsing

Vegard Aslaksen
Leiar i Båtlaget Njord Tysnes
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KUNNGJØRING
Organiserende myndighet:

Båtlaget Njord / Tysnes
Postboks 38, 5696 Tysnes
Besøksadr; «Njordstø» i Vee - Våge
Orgnr: 985 489 009
Kontonr: 3525 40 54133
www.sigling.no/nm
www.facebook.com/njordtysnes

Arrangementet starter fredag 12. med registrering. Seilasene foregår Lørdag 13. og Søndag 14.
1

REGLER

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2013-2016).
Skandinavisk Seilforbunds forskrift (Regel 30.2 og 30.3).
NSFs ”Regler for arrangement av Norgesmesterskap” (2016).
”Klasseregler for seilbåter av Oselvartypen” (av 28.11.2000).
Kunngjøringen til NM samt seilingsbestemmelsene vil gjelde. Det er er seilingsbestemmelsene som
gjelder dersom det er avvik mellom kunngjøring og seilingsbstemmelsene.
NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta gjelder
for stevnet.

1.6

2
2.1

REKLAME
Reklame vil være begrenset til Kategori A (ISAF Advertising Code).

3

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1

Krav til deltakelse
Regattaen er åpen for alle båter i klassen Oselvar 8m2 Spriseil, hvor rormann og mannskap er
medlem i seilforening tilsluttet Norges Seilforbund.

3.1.1

NSF seilerlisens
Alle seilere i NM må ha betalt seilerlisens til NSF for å kunne delta. Jf retningslinjer fra NSF. Slik
lisens kan enten kjøpes for en hel sesong, eller som en engangslisens for NM. Pris for engangs
seilerlisens er kr. 215,- per seiler.
Seilerlisens kan registreres og betales via NSFs hjemmeside: https://seiling.klubb.nif.no/Sider/
Lisens.aspx eller betales ved registrering på regattakontoret.
Seilere som allerede har betalt personlig seilerlisens til NSF for 2016, ved seilas i andre klasser, trenger
ikke å betale ny seilerlisens for å kunne delta i NM Oselvar. Kvittering for innbetalt lisens må imidlertid
kunne fremlegges ved registrering til NM Oselvar 2016.

3.2

Påmelding
Båter som har rett til å delta må meldes på via Sail Race System innen 11.08.2016.

Link til NM på Sail Race System: http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2287.
Her gjøres både påmelding og betaling av startkontingent. Klikk «påmelding» og «påmelding» i
nedtrekksgardinen. Her logger du deg inn. Hvis du ikke er registrert bruker klikk registrer og fyll inn
opplysningene. Etter innlogging fyller du ut info og klikk «neste» etter hvert som du har fylt ut. Rormann
og båt MÅ registreres ved påmelding. Øvrige mannskap kan registreres i etterkant - senest 13.08.2016
kl 10:30. Etter at påmelding er gjennomført kan du gå inn og endre/tilføye mannskap ved å klikke
«påmelding» - «endre påmelding».
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3.3

Samme besetning
Samme besetning skal seile i alle seilaser, men forandringer kan foretas hvis viktige grunner foreligger.
Slike forandringer må godkjennes på forhånd av protestkomiteen og skal bare godkjennes hvis de ikke
gir båten en fordel sammenlignet med besetningen før forandringen (NM-reglene § 4.4).

4
4.1

GEBYR
Startkontingent for NM på kr. 600,- innbetales elektronisk ved påmelding i Sail Race System.
Etteranmeldingskontingent med kontant betaling pålyder kr 800,Frist for etteranmelding er Lørdag 13.08 kl. 10:30. Kvittering for betalt seilerlisens samt kopi av gyldig
ansvarsforsikring, skal forevises ved registrering.

5

TIDSPROGRAM

5.1

Registrering:
Fredag 12. august
Lørdag 13. august

5.2

Måling og inspeksjon:
Lør. 13. og
Hver dag, etter seilasene, kan det bli foretatt teknisk kontroll på
Søn. 14. aug.
stikkprøvebasis for å kontrollere at båt og utstyr er i overens-stemmelse med
båtens målebrev og klassevedtektene.

5.3

Dato og tid for seilasene:
Lørdag 13. august
Kl. 12.00
Søndag 14. august
Kl. 11.00

5.4

Antall seilaser:
7 seilaser er planlagt, maks. 4 per dag.

5.5

Åpning av NM og rormannsmøte:
Lørdag 13. august
Kl. 10.30

6
6.1

MÅLING / TEKNISK KONTROLL
Hver båt skal ha gyldig målebrev for skrog og rigg, samt gyldige målebrev for de seil som skal benyttes
(Målebrev utstedes av Oselvarklubben).
Egenerklæring for båten (se tillegg 3) skal leveres ved registrering (se pkt. 5.1), påført skippers
underskrift.
Hver båt kan i alt benytte 2 storseil og 3 fokker i NM. Ved registrering får båten utdelt klistreetiketter
med påsatt NM16-stempel. Etikettene festes på de seil som båten skal benytte under mesterskapet.
Kun seil med stemplet etikett kan benyttes under seilasene. Siste frist for å hente etiketter med stempel
er lørdag morgen kl. 10.30. Se forøvrig pkt. 5.2.

6.2

Fra kl. 17.00
Fra kl. 09.00

Til kl. 21.00
Til kl. 10.30

Varselsignal dagens første seilas.
Varselsignal dagens første seilas.

7

SEILINGSBESTEMMELSER
Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på regattakontoret fra kl. 17:00 fredag 12. august 2016.
De vil også være tilgjengelig på internett fra samme tidspunkt eller tidligere.

8
8.1

STEVNETS BELIGGENHET
Den landbaserte basen for arrangementet ligger i Våge i Tysnes Kommune i Hordaland. Se
Seilingsbestemmelsene for nærmere beskrivelse.
Seilasene vil finne sted i Bjørnafjorden som vist i kart vedlagt Seilingsbestemmelsene og tillegg 1.

8.2
9

LØPENE
Løpene, som skal seiles, vil være som følger: Lo/Le trekant bane (Napoli) eller Lo/Le pølsebane. Se
tillegg 2.

10

STRAFFESYSTEM
Ved brudd på en regel i Del 2 kan en båt fri seg ved å ta en entørnstraff som foreskrevet i regel 44.1
og 44.2. Dette endrer Regel 44.1.

11
11.1
11.2
11.3

POENGBEREGNING
Bonuspoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet.
4 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie.
(a) Når 4 eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum.
(b) Når 5 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum
minus dens dårligste poeng som kan strykes.
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12

RADIOKOMMUNIKASJON
Med unntak av i en nødsituasjon, skal en båt mens den kappseiler, verken sende eller motta
radiomeldinger, som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også
mobiltelefoner.

13

PREMIER
Ved gyldig NM utdeles NSF gull-, sølv- og bronsemedaljer til mannskapet om bord i de tre beste båtene
sammenlagt. Mannskapspremiering til 1/3 av de startende båter. I tillegg kommer startpremier/pokaler
og gavepremier/pokaler. Premieutdeling avholdes søndag ettermiddag, så snart som mulig etter at
dagens seilaser er avviklet og eventuelle protester er behandlet.

14

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT VED DELTAKELSE I NM
Norges Idrettsforbunds Bestemmelser om barneidrett har følgende krav om barns deltakelse i NM:
2e)

Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske
mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper,
verdenscuper og tilsvarende mesterskap.

3.

Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett

Dette betyr at barn under 13 år, som ikke fyller 13 i løpet av 2016, ikke kan delta i NM Oselvar 2016,
verken som mannskap eller rormann. Ved påmelding til NM Oselvar 2016 må alder på deltaker
oppføres på påmeldingen dersom det kan herske tvil om deltakers reelle alder. Deltakers alder må
kunne dokumenteres.
15

ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagerne 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 stevnet, verken før, under eller etter regattaen.

17

FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

18

YTTERLIGERE INFORMASJON
For ytterligere informasjon henvises til internettsiden www.sigling.no/nm eller kontakt regattasjef
Torbjørn Meland

KRAV TIL GYLDIG NM
Fra og med 2009 gjelder at i en NSF godkjent nasjonal- eller internasjonal klasse kan det inviteres til NM hvert
år, men det blir bare gyldig NM dersom NM-reglenes krav til antall startende båter (§2.2) og minimum antall
gjennomførte seilaser (§13.2) oppfylles.
For Oselvar kreves minst 20 båter og minst 4 seilaser. Hvis kravet ikke oppfylles, vil arrangementet kun gjelde
som Nasjonalt Klassemesterskap, dersom minst 4 seilaser avvikles. Gjennomføres færre enn 4 seilaser, vil
regattaen verken gjelde som NM eller Nasjonalt Klassemesterskap.
REGATTAKONTOR / REGISTRERING
Regattakontoret vil være åpent fredag kl. 17.00 – 21.00, lørdag kl. 09.00 – 10.30 og søndag kl. 09.00 –
10.00. I tillegg vil regattakontoret være åpent etter dagens seilaser, både lørdag og søndag, fra komitebåt/
målbåt er kommet i havn til 1 time etter protestfristens utløp.
Registrering finner sted på regattakontoret fredag og lørdag kun til de angitte tider i pkt. 5.1.
Alle regattadokumenter, nevnt i kunngjøring eller seilingsbestemmelsene, vil være tilgjengelig på
regattakontoret fra kl. 17:00 fredag 9. august.
INNKVARTERING OG HAVNEPLASS
Båtlaget Njord / Tysnes kan være behjelpelig med å arrangere innkvartering etter behov. Det er
overnattingsmuligheter i klubblokalet til Båtlaget - «Njordstø». I tillegg er det forhåndsreservert 2 stk leiligheter
(2 sengeplasser i hver) på «Mandelhuset i Våge Hamn. Tilreisende med båt henvises til Våge Hamn for
havneplass. Havneleige til redusert pris for deltakere. Her blir det også tilrettelagt egne plasser med gratis
havneleie for Oselvere. Se web side www.sigling.no/nm for mer informasjon om innkvartering og havneplass.
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SOSIALT OG BEVERTNING
Båtlaget Njord/Tysnes har i år inngått et samarbeid med Mandelhuset AS for å lage en god, sosial og maritim
atmosfære for våre seilere etter en lang dag på fjorden. Mandelhuset setter opp en egen NM meny for de som
ønsker å benytte seg av restauranten. I tillegg vil det bli satt opp telt i havneområdet med muligheter for grilling/
bespisning.
Fredag 12.08 kl. 2100 inviterer vi «NM quiz» på Mandelhuset. Det er gratis å delta på dette. Vi håper så mange
som mulig vil delta på en uformell quiz i kappseilingsregler, oselverkunnskap og maritim historie.
Lørdag 13.08 kl. 2000 inviterer vi til NM fest med Skalldyr og tapas buffet med påfølgende bryggedans på
Mandelhuset. Dette arrangementet koster 425 kr. Påmeldingsfrist 08.08.2016
Påmelding og betaling til NM fest her: https://www.deltager.no/nmfest2016
Se for øvrig web side: www.sigling.no/nm for mer informasjon om sosialt.
REGATTAORGANISASJON
(Så langt den er klar)
Organiserende myndighet:
Siglarlaget Njord / Tysnes
Njordstø
5680 TYSNES

E-post :
Hjemmeside :
NM e-post:

www.sigling.no

Funksjon

Navn

Telefon

E-post

Arrangementskomite:
Leder
Regattasjef
Sosialt
Sekretær

Lars Grøteide
Torbjørn Meland
Morten Epland
Vegard Aslaksen

415 30 992
900 73 886
900 69 846
934 54 106

lgroteide@gmail.com
meltor_nor@outlook.com
mepland@gmail.com
vaslaksen@hotmail.com

Hermod Opstvedt, Os
Svein Skoglund, Os
NN

920 10 652
934 64 047

hermod@opstvedt.com
sveisko@online.no

Stevnets måler:
Stevnets lege:

Finn Totland, BS
NN

938 92 273

Finn.Totland@helse-bergen.no

Oselvarklubben rep.

Finn Totland

938 92 273

Finn.Totland@helse-bergen.no

Protestkomite:
Leder

Oselvarseilerne ønskes hjertelig
velkommen til NM Oselvar 2016
på Tysnes og Bjørnafjorden
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Tillegg 1. Baneområder
Kart over baneområdene

!
For navigering henvises til sjøkart nr. 22.

Baneområde I - Hoved baneområde.
Baneområdet omfatter farvannet mellom Fyret i sør og Rundaskjer i nord, Helgastein i vest og
Bleikja i aust.
Bane II - Reserve baneområde.
Baneområdet omfatter farvannet mellom Lyngøy, Instøy og Teiglandsflu.
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Tillegg 2. Løpene
Lo/Le Triangelbane (OL-bane type Napoli)
Diagrammet viser løpet med omtrentlige vinkler mellom leggene og rekkefølgen merkene skal
rundes i. Alle merker rundes om babord.
Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Mål

Løpsflagg: T !

!

Lo/Le Pølsebane
Diagrammet nedenfor viser løpet og rekkefølgen merkene skal rundes i.
Alle merker rundes om babord.
Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Mål

Løpsflagg: W !

!
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Tillegg 3. Egenerklæring

!
OSELVARKLUBBEN

NM
EGENERKLÆRING
Til arrangør av Norgesmesterskap for Oselvar 2016
Arrangement:
Arrangør :
Arr. dato:

Norgesmesterskap 2016 for Oselvar
Siglarlaget Njord/Tysnes
13. - 14. august 2016

Jeg erklærer herved at båt seilnr:_______ båtnavn:__________________________ har
gyldige målebrev for seil, og gyldig målebrev for skrog, rigg og utstyr. Målingene er utført
av autorisert måler og målebrevene er utstedt av Oselvarklubben. Ingen forandringer er
gjort siden siste gyldige måling.
Båten er utrustet og deltar i samsvar med «Klasseregler for seilbåter av oselvartypen» av 28. november
2000 godkjent av NSF. Alle ombord har godkjent seil/redningsvest eller annet godkjent flyteplagg til
personlig bruk (klasseregel C.3.1).
Båten er forsikret mot ansvar overfor tredjemann.

Jeg er innforstått med at båten under NM maksimalt kan benytte 2 storseil og 3 fokker og
at arrangøren kan foreta stikkprøver for å kontrollere at båt og utstyr er i samsvar med
klassereglene.
Jeg samtykker i å være underlagt Kappseilingsreglene og alle andre regler som gjelder for
stevnet.
Sted og dato:
Skippers navn:

Skippers underskrift
Punkter som kan bli kontrollert ved
stikkprøver:
C.2.2 Fangline
D.3 Kjøldrag (D.3.1 og D.3.2)
F.2.2 Mastelengde (inkl. mastesko)
G
Seil (Etikett med NM-stempel)

Kontroll og registrering av seil:
Seil som ønskes benyttet under NM skal påføres
etikett med Oselvarklubbens NM-stempel. Etikett med
stempel utleveres ved registrering fredag 12. og lørdag
13. aug. i den angitte registreringsperiode.
All registrering skal være utført innen kl. 10.30 lørdag
morgen.

I følge paragraf 8.3 i NSFs «Regler for arrangement av Norgesmesterskap» skal slik egenerklæring leveres arrangøren.
Dette skjema er utarbeidet av Oselvarklubben pr. februar 2012.
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