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Smittevernhensyn 
NIF og NSF har åpnet opp for at idrettsforeninger kan arrangere stevner forutsatt at de til 
enhver tid gjeldende smittevernregler overholdes. I tråd med dette arrangerer Nesodden 
Seilforening regatta for shortand og familie klasser hvor besetningen kan overholde kravet 
om 1 meters avstand om bord, og med en begrensning på 200 personer i arrangementet. 
 
Ingen sosial tilstelning 
I år blir det dessverre ingen organisert sosial tilstelning. Kiosken vil være åpen. 
 
Havneplass 
Det vil være begrenset kapasitet i havna på Steilene. Derfor oppfordrer vi til deltagende 
båter å komme fra hjemmehavn konkurransedagene.  
Det vil bli en booking ordning av plass i havna. NM Shorthand deltagere vil bli prioritert, og 
spesielt de som kommer lengst unna. Nærmere om dette i Seilingsbestemmelsene. 
 
 
 
1 Regler  
 
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.  
1.2 For NM vil NSFs regler for Norgesmesterskap gjelde. 
1.3 For NM skal samme besetning 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. 

1.4 NSF’s regelkomité har i henhold til NM regel 3.3 gitt dispensasjon fra regel 13.2 slik 
at kravet til antall seilaser for gyldig NM er endret fra 4 til 2. Det forutsettes 
at NM-banen må ha en lengde som tilsvarer minimum 4-5 timer seiling.   

1.5 NOR Rating reglene vil gjelde for alle NOR Rating-klasser. 

1.6 OAS sine bestemmelser for kretsmesterskap gjelder for KM. 
1.7 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett 

til å delta vil gjelde for stevnet.  
1.8 Regattaen er underlagt reglene under sikkerhetskategori 4. 
 

2 Reklame  
 
2.1 Båter som har reklame må fremvise at de har lisens. 
2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. 

Hvis denne en brytes gjelder World Sailing Regulation 20.9.2 (DP).  
 

3 Rett til å delta og påmelding  
 
3.1 Regattaen er åpen for alle båter med gyldig NOR Rating-bevis (NOR Rating klasser).  
3.2 Båter som har rett til å delta må melde seg på og betale startkontingenten via 

manage2sail.com senest 10. september 2020 kl 23:00. 
3.3 Hver deltakende båt skal kunne bekrefte gyldig ansvarsforsikring (se også pkt. 12). 

Etteranmeldelser vil bli akseptert mot ekstra gebyr, ref. punkt 4. 
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Båtene kan påmeldes i en av følgende klasser:  
 

• NM Shorthand distanseseilaser, det er gitt dispensasjon til å arrangere 2 stk. seilaser 
og det legges opp til variert bane med varighet på 4-5 timer: 
▪ Liten klasse 
▪ Stor klasse 
▪ Sportsbåt  

• NOR Rating doublehanded/familie - distanseseilaser  

 
Arrangøren står fritt til å dele opp klasser.  

 
4 Startkontingent 

 
Startkontingenten er kr 750,- for samtlige klasser. Ved for sen påmelding frem til 17.9.2020 
tilkommer kr 200,- som tilleggsavgift. 
 
5 Tidsprogram 

 
Tidene nedenfor gjelder både lørdag og søndag: 
 
Første varselsignal kl. 10:15 
 
Startrekkefølge: 
NM Shorthand distanse 
NOR Rating distanse 
 
Nærmere tidspunkt for de ulike klassene følger av seilingsbestemmelsene. 
 
Det planlegges en distanseseilas per dag. 

 
6 Seilingsbestemmelser 

 
Seilingsbestemmelser vil bli publisert på stevnets side på manage2sail.com i god tid før 
seilasene. Papirkopier vil ikke være tilgjengelig.  

 
7 Målebrev/rating 
 
Gyldig målebrev må være datert før 10. september 2020. 
 
8 Måling/utstyrsinspeksjon 

 
Arrangøren kan når som helst under stevnet utføre måling, utstyrsinspeksjon, kontroll av 
målebrev eller handikapsertifikat. 
 
9 Baneområde 

 
Starten og målgang for distanseseilasene vil være rett utenfor Steilene, enten SV eller NØ for 
Fyrsteilene. Løpene vil beskrives i seilingsbestemmelsene. 
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10 Premier 

 
Det blir 1/3 premiering med Nesodden Seilforenings premier samt sponsorpremier. For gyldig 
NM utdeles medaljer til de tre best plasserte deltagerne sammenlagt, i henhold til NSF sine 
regler for Norgesmesterskap. Det utdeles vandrepokal i shorthand. I shorthand vil de tre 
beste mix lag premieres uavhengig av klasse. OAS stiller med medaljer til KM, i tillegg 
premieres vinner av Oslofjorden Big Boat Series. 

 
11 Medierettigheter 

 
Ved å melde seg på Nesodden Seilforenings arrangement gir deltagere i regattaen  
arrangøren og dens partnere uinnskrenkede rettigheter og tillatelse til å bruke navn, bilde og 
biografiske opplysninger for publisering av foto og video av deltagere og båter de seiler 
under regattaen i et hvert media (inklusive, men ikke avgrenset til, reklame og redaksjonelle 
oppslag på TV, internett eller i trykte media). 
 
12 Ansvarsfraskrivelse 

 
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 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. 

 
13 Forsikring 
 
Hver deltagende båt skal som minimum være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 
14 Havneplass på Steilene 
 
Det er begrenset antall plasser i havna for overnatting. Det vil bli egen booking av plasser, 
ref innledningen om smittevernshensyn.  Havneleie vil koste kr 250,- pr natt.  
Fortøyning i Nesodden Seilforenings havn skal skje på anviste plasser. Alle må derfor 
kontakte havnevakten ref. pkt. 15) på forhånd for å få anvist plass til sin båt.  
NB! Havnen er dessverre ikke dimensjonert for å fortøye båter større enn 45 fot 
over natten. Følgebåter/supportbåter må betale havneavgift i henhold til 
gjeldende satser.  

 
15 Ytterligere informasjon 
 

Ta kontakt på regatta@nesodden-seilforening.no eller mobil 906 13 333 
 
For havneplass, ring havnevakt: 993 00 095 
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