
 
 
 
 
 
 
 

Nesodden Seilforening Klubbmesterskap 2015 
Lørdag 22. august 

Arrangør/organiserende myndighet:  
Nesodden Seilforening, PB 30, 1450 Nesoddtangen  

http://www.nesoddenseilforening.no 
 
 
 

SEILINGSBESTEMMELSER   
  

1.     REGLER  
1.1.  Regattaen vil være underlagt “reglene”, slik de er definert i Kappseilingsreglene 

for 2013 - 2016.  
1.2.  Regattaen er betegnet som kategori C for alle klasser, iht. ISAF Regulation 20, 

Advertising Code. Deltagere som viser reklame skal kunne fremvise 
reklamelisens ved anmodning fra arrangør.  

1.3.  Ved uoverensstemmelser mellom Seilingsbestemmelsene og Kunngjøringen 
gjelder Seilingsbestemmelsene. 

  
2.    REGISTRERING  

2.1.  Påmelding skjer på nettet:  
 https://www.deltager.no/klubbmesterskap_storbat_-_2015_22082015 

             2.2.  Påmeldingskontingent kr 200,-. 

2.3.  Seilingsbestemmelser kunngjøres på www.nesoddenseilforening.no  
2.4.  Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Den 

organiserende myndighet kan kreve dette skriftlig dokumentert med kopi av gyldig 
forsikringsavtale.  

2.5.  Hver båt skal kunne fremvise et gyldig NOR rating målebrev for 2015. 
                  Har man ikke dette, vil NOR rating tallet bli bestemt av regattakomiteen.  

  
3.    BESKJEDER TIL DELTAGERNE  

3.1.  Beskjeder til deltagerne vil bli gitt på skippermøtet før start. I tillegg kan 
informasjon bli gitt på VHF kanal 72. 

  
4.    ENDRING I SEILINGSBESTEMMELSENE  

4.1.  Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene  
vil bli kunngjort på skippermøtet kl. 11:00 

  
5.    SIGNALER PÅ LAND  

5.1.  Signaler på land vil bli gitt på flaggstang ved moloen i havna.  

5.2.  Flagg AP   med to lydsignaler (ett når det fires) betyr "kappseilasen er 
utsatt"  
Første varselsignalet vil bli gitt tidligst 15 minutter etter at AP fires. 

  
 
 

http://www.nesoddenseilforening.no/
https://www.deltager.no/klubbmesterskap_storbat_-_2015_22082015


 
6.    TIDSPROGRAM FOR SEILASENE  

 
Det planlegges to tellende seilaser. 
Skippermøte ved vaktbua i havna på Fagerstrand: Kl 11:00  
Klarsignal første seilas: 11:55  
Prosedyre for 2. seilas avtales på skippermøtet  
Det vil ikke bli startet seilaser etter kl 16:00.  

            Premieutdeling: Rett etter målgang 2. seilas 
  
  

7.    FRAMMØTE OG START: 
  

 

Skippermøte ved vaktbua 
Fagerstrand                   

kl. 11.00 

Varselsignal: kl. 11.55 

1.Start: kl. 12.00 

  
8.    LØPET     

8.1.  Løpet besluttes på skippermøtet. Her vil det være tilgjengelig kart med angivelse 
av de merker vi benytter.  

  
9.    NOR rating  

9.1.  Dersom man skal seile uten spinnaker, med kryssfokk, shorthanded, eller andre 
konfigurasjoner som endrer NOR rating tallet, må dette opplyses på skippermøtet.  

  
10.  STARTEN 

10.1. Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. 
 
 

Tid før start Flagg Lyd 

5 min 

Klasseflagg O heises 

 

lydsignal  

4 min 

Flagg P heises 

 

lydsignal 

1 min Flagg P fjernes lydsignal 

Start Klasseflagg fjernes lydsignal  

 
 
 
 
 



 
         10.2      For tidlig start: 

Ved for tidlig start vil det komme et lydsignal og flagg X       vises. Båter 

som har startet for tidlig må gå tilbake og starte på nytt. 

 
10.3.   For 1.start på Fagerstrand vil startlinjen være mellom startmaskinen nesten 

ytterst på steinmoloen og utlagt (skitten-) hvit bøye. 2.seilas starter på Steilene 

mellom utlagt orange bøye og stang med orange flagg på Startodden.  

11.  MÅL 
11.1.  Mållinjen vil være mellom stang med orange flagg på bølgebryter utenfor molo 

ved Steilene båthavn og stang med rød/hvit merking på Storsteilene. Målgang fra 
vest mot øst. 
 
 

12.  MAKSIMAL TID 
12.1.     Maksimaltiden avtales på skippermøtet. Båter som ikke går i mål innen den 

angitte tid, noteres som "DNF" (Fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A4.  
 

13.  PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE 
13.1.     Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres der innen 

protestfristen som er 30 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas 
på angjeldende bane. Samme protestfrist gjelder alle protester fra 
regattakomiteen og protestkomiteen og søknader om godtgjørelser. Dette endrer 
reglene 61.3 og 62.2.  

13.2.     Melding om protester vil bli gitt på debrifingen etter seilasen. Høringene vil 
foregå umiddelbart etter debrifingen 

13.3.     Protesterende båt er ansvarlig for å underrette påprotesterende båt 
13.4. Ved protest skal regattasjef etablere protestkomite med formann og 2 

medlemmer. Resultat av høringer meddels senest innen start neste seilas. 
 Det er ikke anledning til å anke protestkomiteens avgjørelse.  

 
 

14.  POENGBEREGNING 
14.1. Det er 2 kappseilaser planlagt. Begge seilaser er tellende. Det benyttes 

lavpoengsystemet i kappseilingsreglenes Appendix A. Det gis 0,75 poeng for 
seier. Dette endrer Appendix A. 

  
15.     PREMIERING 

   1/3 premiering.  
 

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

 
 


