
KUNNGJØRING

Drammen Seilforening

ønsker velkommen til 

Nordic Cup 1 

 Finnjoller 

Drammen Seilforening
Rødtangen – Hurum 

Påmeldingsfrist: 17 Mai 2017 

Drammen Seilforening holder til på Rødtangen på Hurum , der vi har brygge og 
klubbhus med garderobe, dusj m.m. Rett utenfor ligger regattabanene.

1 REGLER

1.1 Regattaen  vil  være  underlagt  reglene  slik  de  er  definert  i
Kappseilingsreglene.

1.2 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame,
doping og rett til å delta gjelder for stevnet.

1.4 Klassereglene for de respektive klassene vil gjelde.

2 REKLAME

2.1 Reklame tillates i tråd med vedtak gjort for klassen og i NSFs regler for
arrangørreklame.

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1 Regattaen er åpen for alle som oppfyller kravet til deltagelse i henhold
til respektive klasseregler. 

3.2 Norske Båter som har rett til å delta skal påmeldes på Seilmagasinets 
påmeldingssystem
innen 17 mai:  http://www.sailracesystem.no/regatta

Danske og Svenske båter melder seg på ved å sende en e-mail til:
        toreglenberg@gmail.com hvor følgende data oppgis:

Seil Nummer, Skipper, Seilforening, Alder, Nasjon
 

3.3 Startkontingenten er kr.500,- og betales samtidig ved påmeldingen.

Danske og Svenske båter betaler start kontingent 500 NOK i cash på 
regatta kontoret ved ankomst.

3.4 Grillparty lørdag kveld betales med 200 NOK i cash på regatta kontoret

http://www.sailracesystem.no/regatta
mailto:toreglenberg@gmail.com


3.5 Overnatting på klubbhuset betales cash med 200 NOK for hele helgen 
på regatta kontoret.

4 TIDSPROGRAM

4.1 Registrering i klubbhuset: Fredag 19 Mai fra kl.17:00 – 18:00 og 

Lørdag 20 Mai fra kl.09:00 – 10:00

Lørdag 20 Mai kl.10:00 Skipper møte

Lørdag 20 Mai kl.18:00 Grill Party 
Klubbhuset

                                            

4.2 Dato for seilasene:
Lørdag 20 Mai Første varsel kl 11:00  
Søndag 21 Mai Første varsel kl 11:00  

4.3 Antall seilaser:

Max antall seilaser er satt til 8 seilaser, Max. 4 per dag.

Det vil ikke bli gitt noe varselsignal etter 15:00 søndag.

5 MÅLING

Ved registrering skal det leveres egenerklæring som bekrefter at 
klassereglene er tilfredsstilt. Kontroll av båter kan bli foretatt.

6 SEILINGSBESTEMMELSER

Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på Drammen Seilforenings 
nettsider fra 17 mai 2017 og deles ut på regatta kontoret ved 
registrering. 

7 STEVNETS BELIGGENHET

7.1 Baneområdene vil være sør/vest for Rødtangen.

8 LØPENE

Det  vil  bli  seilt  på  Pølsebaner.  Forøvrig  henvises  til  Seilings
bestemmelsene.

9 STRAFFESYSTEM.



9.1 Regel 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med entørnstraff. 

10 POENGBEREGNING

10.1 Lavpoengsystemet vil bli benyttet. 

10.2 (a) Når færre enn 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng være 
dens totale poengsum.

(b) Når mellom 5 og 8 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng være 
dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.

11 PREMIER

Det premie til de tre beste seilerne.

Samt premie til beste legende seiler (seiler over 70 år)

Samt premie til beste Grand Grand Master ( seiler over 60 år)

Samt premie til beste «vintage boat» seiler ( båt bygget før 1975)

12 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 materiell eller person eller dødsfall 
inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

13 FORSIKRING

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring,
som fremvises ved registrering.

14 LISENS

Alle norske båter må løse personlig lisens i h h t NSFs lisensregler. Den
må fremvises ved registrering. 

15.2 For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Arrangement ansvarlig: Pål Brudevoll, mobil +47 908 42 159 

Regattasjef: Øyvind Jelstad, mobil +47 977 48 392


