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1 REGLER 

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

1.2 NSFs GENERELLE og SPESIELLE regler for Norges Cup, NSFs lisensregler og NSFs bestemmelser 
for deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde. 

1.3 Det vil bli dømming på vannet iht. appendiks P som vil gjelde for alle klasser med følgende 
endring. Regel P2.3 vil ikke gjelde og regel P2.2 er endret slik at den vil gjelde for alle straffer 
etter den første.  

1.4 Kappseilingsregel 63.7 vil bli endret som følger: Dersom det ikke er samsvar mellom denne 
kunngjøringen og seilingsbestemmelsene, gjelder seilingsbestemmelsene.  

1.5 Andre endringer av reglene vil bli detaljert i seilingsbestemmelsene. 

 

2 REKLAME 

2.1 Reklame tillates iht. ISAF Regulation 20 og NSF’s reklameregler. 

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet iht ISAF 
Regulation 20. 

 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter i klassene Optimist A og B, Europajolle og Zoom8. 

3.2 Båter som har rett til å delta skal melde seg på via asf.no innen fredag 23. mai 2014. 

 

4 AVGIFTER 

4.1 Startkontingent er kr 500,- for Optimist og kr 700,- for tre dagers NC for Europajolle og Zoom8. 

4.2 Ved etteranmeldelse etter frist som angitt i punkt 3.2, påløper kr 200 i tillegg til 
startkontingenten. 

 

5  REGISTRERING 

5.1 Registrering finner sted i Flimra i Hoveleiren i tidsrom som angitt i punkt 6. 

5.2   Ved registrering skal deltakerne fremlegge:  

- Gyldig seil-lisens for seilere født i år 2001 eller tidligere 
- Egenerklæring for båt og utstyr for de respektive klasser 
- Forsikringsbevis, jf. punkt 18 
- Informasjon om seilere med ”særskilt risiko”  
- Gyldig reklamelisens for de som seiler med reklame.  

  Båter det ikke kan framvises gyldig forsikring for vil ikke få starte. 

 

  

http://www.asf.no/
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6 TIDSPROGRAM 

Torsdag 29. mai  kl 15.00 – 20.00  Registrering (alle klasser) 

Fredag 30. mai kl 09.00 – 10.00  Registrering (E-jolle og Zoom8) 
kl 09.00  Møte for trenere (E-jolle og Zoom8) 
kl 09.30 Åpning og rormannsmøte (E-jolle og Zoom8) 
kl 09.45 Møte for førere av sikringsbåter (E-jolle og Zoom8) 
kl 12.00 Første varselsignal (E-jolle og Zoom8) 
kl 13.00 – 20.00 Registrering (Optimist A og B) 

Lørdag 31. mai kl 08.30 – 10.00  Registrering (Optimist A og B) 
kl 08.30 Møte for trenere (alle klasser) 
kl 09.00 Åpning og rormannsmøte (Optimist A og B) 
kl 09.15 Møte for førere av sikringsbåter (alle klasser) 
kl 11.00 Første varselsignal (alle klasser) 

Søndag 1. juni kl 09.00 Møte for trenere (alle klasser) 
kl 11.00 Første varselsignal (alle klasser) 

 Det blir ikke gitt varselsignal etter kl 15.00 søndag 1. juni 

 

7. ANTALL SEILASER: 

 Klasse  Maks totalt Maks pr dag 

 Optimist A 6 seilaser 3 seilaser 

 Optimist B 6 seilaser 3 seilaser 

 Europa 8 seilaser 3 seilaser 

Zoom8 8 seilaser 3 seilaser 

 

8 MÅLING 

 Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll kan gjennomføres med stikkprøver før, under og etter 
regattaen.  

 

9 SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelige på regattakontoret ved registrering, samt på asf.no 
senest onsdag 28. mai 2014. 

 

10 STEVNETS BELIGGENHET 

10.1 Stevnets landområde vil være ved Flimra (vest i Hoveleiren) på Tromøy utenfor Arendal. Se 
asf.no for nærmere kart- og kjøreangivelse. 

10.2 Baneområde vil være utenfor Hoveodden og Mærdø. Andre områder kan bli benyttet. Dette vil 
bli angitt ved oppslag på den offisielle oppslagstavlen eller at startbåten heiser flagg L og fører 
feltet til nytt baneområde. Se asf.no for kartangivelse av aktuelle baneområder. 

 

11 LØPENE 

10.1 Det planlegges seiling på to trapesbaner, en bane for Optimist A og B og felles bane for 
Europajolle og Zoom8. 

10.2 Nærmere beskrivelse av løpene som skal seiles vil fremgå av seilingsbestemmelsene.  
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12 STRAFFESYSTEM 

12.1 Ref. kunngjøringens punkt 1.3. 

 

13 POENGBEREGNING 

13.1 Lavpoengsystemet vil bli benyttet. 

13.2 To seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie. 

13.3 (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 
poengsum. 

 (b) Når fra 4 til 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 
poengsum minus dens dårligste poeng. 

 (c) Når 8 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 
poengsum minus dens to dårligste poeng. 

 

14 RADIOKOMMUNIKASJON 

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

 

15 PREMIER 

 Det vil være 1/3 premiering for hver klasse. I tillegg vil alle deltakere i optimist B og alle 
deltakere født i 2002 eller senere få premie. 

 

16 SIKKERHET 

 Foreninger som stiller med fire eller flere deltakere totalt, skal stille med en følgebåt med et 
mannskap på minst to personer og en VHF.  Foreninger med åtte eller flere deltakere totalt skal 
stille med minst to tilsvarende følgebåter. Følgebåtene skal registreres i sekretariatet før utløp 
av registreringstiden og vil bli pålagt oppgaver av regattaledelsen. 

 

17 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. 

 

18 FORSIKRING 

 Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring eller gyldig seil lisens. 

 

19 YTTERLIGERE INFORMASJON 

 For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

- regattasjef Ole Richard Mortensen,  telefon 934 68 150 
- arrangementssjef Håkon Weierholt, telefon 915 68 391 


