Tønsberg Seilforening
Tønsberg Seilforening
som organiserende myndighet:
Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund
Telefon:

33384210

E-post:

tonsberg.sf@online.no

i samarbeid med
Norsk Europajolleklubb
arrangerer

Lag NM for Europajoller 2014
13. - 14. september 2014

KUNNGJØRING

Tønsberg Seilforening har gleden av å invitere til Norgesmesterskap i lagseiling for
europajoller. Lagene består av ett lag med 4 (pluss en reserve) som seiler sammen i
hver sin båt, og det er lagets samlede plassering som teller. Lagseiling er svært
sosialt og gir høy fokus på regler, taktikk og samarbeid.
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1. REGLER
1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene,
NSF regler for Norgesmesterskap i Lagseilas, klassereglene, samt
seilingsbestemmelsene.
1.2. Appendiks D vil gjelde.

2. RETT TIL Å DELTA
2.1. Det må være minst fem startende lag for at Norgesmesterskapet skal avholdes.
2.2. Hvert lag skal bestå av fire båter. Det er tillatt med én reserveseiler med
tilhørende båt pr. lag. Reserven kan settes inn for å erstatte en annen båt når som
helst under serien ved en ny start.
2.3. Norgesmesterskapet er i utgangspunktet for rene klubblag. Om det ikke er mulig
å danne egne klubblag, kan det dannes krets- eller regionslag.
2.4. Alle seilere på laget må være født 2001 eller tidligere.
2.5. Maksimalt antall lag er 10.
Det kan kun meldes på max 2 lag pr. seilforening
Dersom det ved påmeldingsfristens utløp er påmeldt flere enn 10 lag vil
organiserende myndighet angi hvem som er ar ansett som påmeldt etter følgende
prioritering: i) Seilforeninger sitt 1. lag ii) Seilforeninger sitt 2. lag iii) Kretser sitt 1. lag
iv) Regionslag
2.6. Om to lag ellers er like i prioritering, gjelder først påmeldingstidspunkt og at det
er betalt innen fristen. Ved konflikt vil dette avgjøres av organiserende myndighet og
NOK.
2.7. Etter påmeldingsfristens utløp vil lagene bli rangert og seedet basert på NEK’s
ranking etter NC4.
2.8. Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

3. PÅMELDING
3.1. Deltakere kan påmeldes via Tønsberg Seilforenings hjemmeside
www.tonsbergseilforening.no, senest onsdag 3. september. Påmeldingen er gyldig
når påmeldingsavgiften er innbetalt til Tønsberg Seilforening, kto 2470.14.46751
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3.2. Organiserende myndighet kan men er ikke forpliktet til å akseptere
etteranmeldelser. Påmeldinger etter fristens utløp vil bli pålagt et ekstragebyr.

4. AVGIFTER
4.1. Startkontingenten er kr. 2 500,- pr. lag. ( som inkluderer Taco aften)
4.2. Etter anmelding belastes med et ekstragebyr på kr. 500,- pr. lag
4.3. Kvittering må kunne fremvises ved registrering.

5. REGISTRERING
5.1. Registrering finner sted i Tønsberg Seilforenings regattakontor i tidsrom som
angitt i punkt 6.
5.2. Ved registrering skal alle deltakerne fremlegge: Egenerklæring for båt og utstyr
og informasjon om seiler med ”særskilt risiko”. Lagleder fra hvert lag vil være
ansvarlig for registreringen og skal være kontaktperson under arrangementet.

6. TIDSPROGRAM
Fredag 12. september
kl. 17.00 – 21.00
Lørdag 13. september
kl. 08.30 – 09.15
kl. 09.00
kl. 09.30
kl. 11.00
Søndag 14. september
kl. 10.30

Registrering og teknisk kontroll
Registrering og teknisk kontroll
Informasjonsmøte for trenere og
lagledere
Åpning og rormannsmøte
Første varselsignal
Første varselsignal

Dersom det er gjennomført et tilstrekkelig antall seilaser til å kåre 1. 2. og 3. plass blir
det ikke gitt varselsignal etter kl. 15.00 søndag 14. september. I motsatt tilfelle kan
varselsignal gis frem til kl. 16.30.

7. ANTALL SEILASER
Oppsett for seilaser vil bli informert senest ved registrering.
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8. MÅLEKONTROLL
Teknisk sikkerhetskontroll vil bli gjennomført med stikkprøver før, under eller etter
regattaen.

9. SEILINGSBESTEMMELSER
Foreløpige seilingsbestemmelser vil bli lagt ut på Tønsberg Seilforening’s
hjemmeside, www.tonsbergseilforening.no. Endelige seilingsbestemmelser vil bli delt
ut ved registrering.

10. LANDOMRÅDE, BANEOMRÅDE, BANER
10.1. Landområde vil være på Tønsberg Seilforenings anlegg på Fjærholmen. Det vil
bli seilt på 1 baner.
10.2. Baneområdene vil være rett syd og øst for Fjærholmen.
10.3. Detaljerte løpsdiagram blir angitt i seilingsbestemmelsene.
10.4. Utsetting av følgebåter kan gjøres på Fjærholmen. Hengerparkering må gjøres
på parkeringsplass ca. 300 meter vest for utsettingsplass.

11. POENGBEREGNING
Poengberegning iht. Appendiks D.

12. PREMIER
12.1. Det tildeles NSF’s NM medaljer til de tre beste klubblag. NEKs vandrepokal
tildeles beste klubblag.
12.2. Tønsberg Seilforening tildeler 1/3 premier til de beste deltakere etter lagets
plassering.
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13. SIKKERHET
Hver seilforening / kretslag må stille med 1 følgebåt/trener. Følgebåtene skal
registreres i sekretariatet før utløp av registreringstiden og kan bli pålagt oppgaver av
regattaledelsen. Deltagende seilforeninger kan også bli forespurt om å stille
mannskaper/dommerbåter/bøyebåter osv. Seilforeninger/kretser som har lang reise
kan søke om fritak fra kravet om følgebåt ved påmelding. Dette må godkjennes av
organiserende myndighet innen påmeldingsfristens utløp.

14. FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
Dokumentasjon kan bli påkrevet ved registreringen.

15. SYKDOM
Dersom en deltager lider av spesielle sykdommer som arrangørene bør være kjent
med, som f.eks. sykdom som kan avstedkomme bevisstløshet (f.eks. epilepsi og
sukkersyke) eller på annen måte sette deltakeren ut av stand til å klare seg selv, skal
dette opplyses om ved registrering. Det er den enkelte deltakers ansvar å oppgi
eventuelle slike opplysninger. Det vil så lang mulig bli tatt hensyn til slik informasjon,
som oppfattes som konfidensiell, ved organiseringen av sikkerhetsopplegget for
arrangementet. Seileren fritas ikke av denne grunn fra ansvaret i kappseilingsreglene
1 og 4.

16. LISENS
Alle deltakere mellom 13 og 70 år skal ha gyldig seilerlisens i henhold til NSFs
lisensregler. Lisens kan kjøpes via nettsiden til Norges Seilforbund:
http://www.seiling.no/Regatta/Sider/Lisens.aspx

17. ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar, se kappseilingsregel 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.
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18. TRENERBÅTER.
Trenerbåter skal være oppankret innenfor bestemt venteområdet som anvist i
vedlegg til Seilingsbestemmelsene, om ikke annet er bestemt av regattakomiteen
og/eller av sikkerhetsmessige årsaker.

19. ANNET
Dersom det ikke er samsvar mellom kunngjøringen og seilingsbestemmelsene,
gjelder Seilingsbestemmelsene.

KONTAKTINFORMASJON
Tønsberg Seilforening,
Telefon: 333 84210, email: tonsberg.sf@online.no

Side 6 av 6

