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Norgesmesterskap for 2-Krona 
 

16. - 17. juni 2012 
 

www.Haugesundseilforening.no 

Postboks 345, 5501 Haugesund 

Tel 900 30 957 
 

e-post: frankh@haugnett.no 
 

Regattaene avholdes med base på 

Karmøy seilforenings anlegg på Gofarnes, Kopervik. 

 

Utkast: Versjon 4/6-2012 

SEILINGSBESTEMMELSER 
 
1 REGLER 
 

1.1  Regattaen vil være underlagt reglene definert i Kappseilingsreglene 

(Racing Rules of Sailing, RRS). 
 

1.2  NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde. 
 

1.3  NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, 

doping og rett til å delta gjelder for stevnet. 
 

1.4  Klassebestemmelsene for 2-Krona vil gjelde, med følgende unntak: 

  - Det gis anledning til å seile single handed 

  - GPS og kompass tillates benyttet. 
 

1.5  RRS 44.1 er endret slik at totørnstraff er endret til entørnstraff. 
 

1.6  Sonen er endret til 2 skroglengder i henhold til RRS 86.1(b). 
 

1.7  Seilere skal ha på seg personlig flyteutstyr når de kappseiler. Dette 

endrer RRS 40. 

 

2 REGISTRERING 
 

2.1 Mannskap/lag som har rett til å delta kan påmeldes ved å fullføre 

registrering hos den organiserende myndighet. Hver deltakende båt 

skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 
 

2.2  Samme besetning skal seile i alle seilaser. 
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2.3  Seilingsbestemmelser og deltagerliste utleveres senest ved registrer-

ing. Oversikt over protestkomité og regattastab henges opp på opp-

slagstavla. 
 

2.4  Det seiles i båter som stilles til disposisjon av arrangøren. 
 

2.5  Signert egenerklæring skal leveres ved registrering. 
 

3 BESKJEDER TIL DELTAGERE 
 

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslags-

tavlen på klubbhuset til Karmøy seilforening. 
 

4 ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 
 

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 

09:00 samme dag de trer i kraft, bortsett fra at eventuelle forandringer 

i tidsprogrammet for seilasene vil bli oppslått før kl 20:00 dagen før 

de trer i kraft. 
 

5 SIGNALER PÅ LAND 
 

5.1 Signaler på land vil bli gitt ved signalmasten foran klubbhuset. 
 

5.2 Når flagg AP fires på land skal ‘1 minutt’ erstattes med ‘ikke mindre 

enn 30 minutter’ før varselsignal. (Båtene anmodes om ikke å forlate 

havnen før AP er tatt ned.) 
 

6 TIDSPROGRAM FOR SEILASENE 
 

6.1  Dato for seilasene er 16 - 17. juni 2012. 
 

6.2  Det er planlagt innledende gruppeseilaser samt finaleseilaser. 
 

6.3  Den tidligste tiden for varselsignalet for: 

  - første seilas lørdag: kl 11:00. 

  - første seilas søndag: kl 10:00. 
 

6.4  For å påkalle oppmerksomhet om at en ny seilas eller serie av seilaser 

snart vil begynne etter en lang utsettelse, vil flagg F ( ) bli vist med 

et lydsignal ca to minutter før kommende varselsignal. 
 

6.5 Dersom det er gjennomført nok seilaser til gyldig NM-status, vil det 

ikke gis noe varselsignal etter kl 15:00 søndag 17. juni. 
 

7 KLASSEFLAGG  OG  STARTPROSEDYRE 
 

 Som klasseflagg benyttes 2-Kronaflagget ( ). Som reserve klasse-

flagg kan flagg D ( ) benyttes. 
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8  BANEOMRÅDER 
 

Seilingsbestemmelsenes Vedlegg 1 viser baneområdets beliggenhet. 
 

9 SEILINGSFORMAT 
 

9.1 Det seiles kryss/lens ”pølsebane”, en runde per seilas i innledende 

serie og 2 runder i finaleseilaser med toppmerke og bunnmerke om 

babord.  På legg mellom topp og bunnmerke kan start- og målmerkene 

passeres som man vil. 
 

9.2 Påmeldte mannskap/lag fordeles i 4 grupper (Blå, Grønn, Gul og Rød) 

ved registrering.  Hvert mannskap/lag får utdelt materiell for identi-

fikasjon som må bæres synlig på vannet, utenpå flyteplagg. 
 

9.3 Hver gruppe seiler 6 innledende seilaser som følger: 
 

 
Seilas Innledende seilaser 

 nr Blå Grønn Gul Rød 

 1 x x     

 2 x x     

 3   x x   

 4   x x   

 5     x x 

 6     x x 

 7 x     x 

 8 x     x 

 9 x   x   

 10 x   x   

 11   x   x 

 12   x   x 
 

9.4 Den beste halvdel fra innledende seilaser møtes i 2-3 gullfinaler.  De 

resterende møtes i tilsvarende sølvfinaler. 
 

9.5 Seilingsformatet kan bli endret gjennom arrangementet på en rettfer-

dig og praktisk måte av regattakomiteen der de tar hensyn til deltak-

else, værforhold, tidsbegrensninger og andre relevante faktorer. 

 

10  MERKER 
 

10.1  Rundingsmerker, start og målmerker er beskrevet i Vedlegg 2. 
 

10.2  Nye merker i henhold til bestemmelse 12.1, vil være oransje kule-

bøye. 
 

10.3  En komitébåt som gir signal om endring av en legg er et merke slik 

det er beskrevet i bestemmelse 12.2 
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11  STARTPROSEDYRER 
 

11.1 Startprosedyre for seilasene går etter RRS 26: 
 

  5 min: klasseflagg       ↑ ”tut” 

   4 min: klarsignal    eller     ↑ ”tut” 

   1 min: klarsignal    eller     ↓ ”tuut” 

   0 min: klasseflagg       ↓ ”tut” 
 

  Individuell tilbakekalling:      ↑ ”tut” 

  Generell tilbakekalling:       ↑ ”tut tut” 
 

11.2 Startlinjen vil være mellom to gule regattabøyer, en ved startbåt på 

styrbord ende og en ved babord ende. 
 

11.3  En båt som starter senere enn 5 minutter etter startsignalet vil bli 

scoret DNS (startet ikke) uten en høring. Dette endrer RRS A4. 

 

12  ENDRE NESTE LEGG AV LØPET 
 

12.1  For å endre neste legg av løpet, vil regattakomiteen legge et nytt 

merke (eller flytte mållinjen) og fjerne det opprinnelige merket så 

snart som praktisk mulig. Når et nytt merke erstattes ved en senere 

endring, blir det erstattet med et opprinnelig merke. 
 

12.2  Båtene skal passere mellom komitébåt som gir signal om endring av 

neste legg og det nærliggende merket, holde merket om babord og 

komitébåten om styrbord. Dette endrer regel 28.1. 

 

13  MÅL 
 

Mållinjen vil være mellom de gule bøyene som representerte start-

linjen. 

 

14 STRAFFESYSTEM 
 

14.1  Appendiks P gjelder ikke. 

 

15 IDEAL-  OG  MAKSIMALTIDER 
 

15.1  I innledende serie er idealtid 20 minutter og maksimaltid 40 minutter.  

I finaleseilaser er idealtid 30 minutter og maksimaltid 45 minutter. 
 

15.2  At idealtid ikke overholdes gir ikke grunnlag for godtgjørelse.  Dette 

endrer RRS 62.1(a). 
 

15.3 Båter som ikke går i mål innen 10 minutter etter den første båten som 

har seilt løpet og gått i mål noteres som DNF (fullførte ikke) uten en 

høring. Dette endrer RRS 35, A4 og A5. 
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16  PROTESTER  OG  SØKNADER  OM  GODTGJØRELSE 
 

16.1  Protestskjema fås på regattakontoret.  Protester og søknader om godt-

gjørelse eller gjenåpning skal leveres der innen relevant tidsfrist.  

 

16.2  Båter som akter å protestere på andre båter for brudd på RRS Del 2, 

skal snarest etter målgang gi beskjed om dette til målbåten.   
 

16.3 Protestfrist er 60 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste 

seilas.  Dette endrer RRS 61.3. 
 

16.4  Beskjed om protester vil bli slått opp innen ca 30 minutter etter 

protestfristens utløp for å underrette deltagere om høringer hvor de er 

parter eller er nevnt som vitner. Høringene vil foregå i protestrommet 

og starter så snart som praktisk mulig etter protestfristens utløp. 
 

16.5  Beskjed om protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen vil bli 

slått opp for å underrette båter under RRS 61.1(b). 
 

16.6 Brudd på bestemmelsene 2.5, 18.1, 18.2 19, 20, 25 og 26 gir ikke 

grunn for en protest fra en båt. Dette endrer RRS 60.1(a).  Straffer for 

brudd på disse bestemmelsene kan være mindre enn diskvalifisering 

hvis protestkomiteen bestemmer det.  Scoringsforkortelsen for en 

straff under denne bestemmelsen vil være DPI. 
 

16.7 På den siste programfestede dagen for seilaser skal en søknad om 

gjenåpning av en høring leveres: 

    (a) innen protestfristen hvis parten som ber om gjenåpning ble 

informert om avgjørelsen dagen før; 

(b) ikke senere enn 30 minutter etter at parten som ber om 

gjenåpning ble informert om avgjørelsen den dagen. 

Dette endrer regel 66. 
 

16.8 På den siste programfestede dagen for seilaser skal en søknad om 

godtgjørelse basert på en avgjørelse av protestkomiteen leveres senest 

30 minutter etter at avgjørelsen ble slått opp. Dette endrer regel 62.2. 
 

16.9 Seilingsformatet gjør at rett til appell utgår (Regel 70.5(a)). 

 



 

 6 

17  POENGBEREGNING 
 

17.1  Lavpoengsystemet Appendix A benyttes for poengberegning. 
 

17.2 4 seilaser må fullføres i et gyldig NM.  I NM-formatet som angitt i 

Punkt 9 må minst de 8 første seilasene gjennomføres for gyldig NM. 
 

17.3  Tellende seilaser og strykninger i innledende serie: 

    (a)  Når mannskap/lag har gjennomført 4 seilaser er deres poeng lik 

total poengsum. 

    (b) Ved 5 - 6 fullførte innledende seilaser strykes den dårligste av 

disse for poengberegning for videre avansement til gullfinale. 

17.4 Det seiles to eller tre gullfinaleseilaser og to eller tre sølvfinale-

seilaser.   Ingen finaleseilaser kan strykes. 
 

 

17.5 Endelig resultat i regattaen baseres på poengene fra hver tellende 

seilas i innledende gruppeseilaser + finaleseilasene, slik at de to første 

finaleseilasene teller dobbelt og siste finaleseilas teller firedobbelt. 
 

17.6 Ved påbegynte innledende seilaser utover 8 seilaser, men ikke full-

førte 12 seilaser, teller de 8 første seilasene. 
 

17.7 Ved ikke påbegynte eller påbegynte, men ikke fullførte finaleseilaser, 

teller kun innledende serie ved endelig poengberegning for regattaen. 

 

18  SIKKERHETSBESTEMMELSER 
 

18.1 En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette regattakomiteen så 

snart som mulig. 
 

18.2  Sikringsbåter skal føre tildelt flagg og ha medbrakt VHF. Førere av 

sikringsbåter vil bli innkalt til en briefing hvor instrukser vil bli gitt av 

stevnets sikkerhetssjef. 

 

19 BYTTE  AV  BESETNING  ELLER  UTSTYR 

Bytte av skadet eller tapt utstyr vil ikke tillates uten at det er godkjent 

av regattakomiteen. Bytte av et besetningsmedlem vil ikke tillates 

uten at det er godkjent av protestkomiteen. Søknad om bytte skal 

gjøres skriftlig til komiteen ved første rimelige anledning.   

 

20 SIKKERHETSKONTROLLER 

En båt kan bli kontrollert for overensstemmelser med klasseregler og 

seilingsbestemmelsene. På vannet kan en båt gis beskjed av en 

utstyrsinspektør om straks å seile til et bestemt område for kontroll. 

 

21 REKLAME 

Eventuelt utlevert reklame av den organiserende myndighet skal 

klebes på og føres godt synlig på hver side av baugen. 
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22 ARRANGØRBÅTER  OG  DOMMERBÅTER 

Arrangør- og dommerbåter fører hvite flagg merket henholdsvis med 

A og D. 

 

23 SUPPORTBÅTER 
 

23.1 Lagledere, trenere og annet hjelpepersonell skal være utenfor områder 

der båter kappseiler i tiden fra klarsignalet til alle båter har fullført 

eller gått ut av løpet eller regattakomiteen har gitt signal om utsettelse, 

generell tilbakekalling eller annullering. Områder for slike ”tilskuere” 

er spesifisert i Vedlegg 2. 
 

23.2 Brudd på punkt 23.1 kan medføre diskvalifisering av deltagere fra 

samme forening til båt som bryter bestemmelsen. 
 

23.3 Supporterbåter skal benytte ”dødmannsknapp” eller tilsvarende. 

 

24 PREMIERING 

NSFs NM-medaljer, gull, sølv og bronse vil bli utdelt til seilerne som 

blir nr. en, to og tre i Norgesmesterskapet. For øvrig blir det tradi-

sjonell 1/3 premiering. 

 

25  FORSIKRING 

Hver deltagende mannskap/lag skal være forsikret med gyldig 

ansvarsforsikring.  Forsikringsbevis skal fremvises ved registrering. 

 

26 FØRSTEHJELP 

Personell med opplæring i førstehjelp befinner seg i båt merket med 

hvit flagg med rødt kors. Stevne lege kontaktes på tel 9751 8672. 

 

27 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. 
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VEDLEGG 1 (baneområde) 
 

 
 

                            
 

        
 

Bane- 

område 

Reserve- 

bane 1 

Reserve- 

bane 2 

http://wee-marine.no/
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VEDLEGG 2 (baneskisse og tilskuerområder (T)) 
 

 

 
 

        
 

                            
 

        
 

 

T T 

T T 

T T 

Vind 

Fleet seilaser 
1. Start 
2. Toppmerke BB 
3. Bunnmerke BB 
4. Toppmerke BB 
5. Bunnmerke BB 
6. Målgang 
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