
NORGESCUP 
for 

Europajolle, Optimist, Zoom8, 29’er  
og Brett (RS:X og Raceboard) 

11. – 12. september 2010 
Påmeldingsfrist: 7. september 

Florø Seilforening 
KUNNGJØRING:  
Florø Seilforening har herved gleden av å invitere til Norgescup for Europajolle, Optimist, Zoom8 
og 29’er joller samt Brett (RS:X og Raceboard). Florø Seilforening har landbase i Furuholmen 
båthavn der vi har opplagsplass for joller og bryggeplasser for følgebåter. Rett utenfor landbasen 
ligger regattabanene.  
 
1. REGLER:  
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012 med 
Skandinavisk seilforbunds tillegg, NSF regler for Norgescup, klassebestemmelsene for de innbudte 
klasser og Florø Seilforening bestemmelser for seilasene. 
1.2 Det vil bli dømming på banen i henhold til Appendiks P (gjelder ikke brett)- umiddelbar straff 
for brudd på regel 42. Regel P2.3 vil ikke gjelde, men regel P2.2 vil bli endret slik at den vil gjelde 
for alle protester etter den første protesten. 
1.3 For brettklassene vil Appendiks B gjelde.  
1.4 Kappseilingsregel 61.1.2 vil bli endret ved at følgende legges til: ”For klassene Optimist A, 
Optimist B og Zoom8 skal rødt flagg vises dersom en har til hensikt å protestere.   
1.5 Eventuelle andre endringer av Kappseilingsreglene vil bli gitt i Seilingsbestemmelsene. 
 
2. REKLAME: 
2.1 Reklame tillates i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF’s reklameregler. Arrangementet er 
klassifisert i kategori A for Optimist og kategori C for øvrige klasser.  
2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.  
 
3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING: 
3.1 Regattaen er åpen for båter i Europajolle, Optimist, Zoom8, 29’er, og Brett (RSX og 
Raceboard) klassene som oppfyller klassenes krav for regattadeltakelse og har gyldig forsikring.   
3.2 Båter som har rett til å delta kan påmeldes og betale startkontingenten via nettet på siden 
www.seilmagasinet.no  innen 7. september.  
 
4. STARTKONTINGENT:  
4.1 Startkontingenten er som følger:  
Europajolle 500,-  
Optimist A 500,-  
Optimist B 400,-  
Zoom8 500,-  
Brett 500,-  
29’er 600,- 
4.2 Sen påmelding/betaling vil aksepteres mot et ekstra gebyr på kr 100,-.  
 



5. TIDSPROGRAM:  
5.1 Registrering foregår:  
Fredag 10. september fra 17.00 til 21.00 og lørdag 11. september fra 08.00 til 09.30  
Registrering skjer på regattakontoret i klubbhuset til Florø Båtforening i Furuholmen båthavn 
(første hus i havna). Ved registrering forevises egenerklæring, båtkort, samt gyldig 
forsikringsbevis. Dersom betaling er foretatt etter påmeldingsfristens utløp må kvittering på 
betaling kunne forevises. Deltakere som benytter reklame på båt eller utstyr må fremvise gyldig 
reklamelisens i henhold til NSF’s reklameregler. Seilere med ”særskilt risiko” skal underrette 
arrangøren om dette.  
5.3 Antall seilaser: Det seiles inntil 6 seilaser for Europajolle, Optimist, Zoom8 og brett. Det 
seiles inntil 12 seilaser for 29’er. 
5.4 Planlagt tid for varselsignalet for første seilas lørdag er kl 11.00, søndag kl 10.00. Ingen 
varselsignal vil bli gitt etter kl 16.00 siste dag.  
 
6. SEILINGSBESTEMMELSER: 
Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på www.floroseilforening.net fra 1.9. Den endelige 
utgaven vil bli utdelt ved registreringen.  
 
7. STEVNETS BELIGGENHET:  
7.1 Landområdet vil være på Florø Seilforening sitt område i Furuholmen Båthavn. 
7.2 Baneområdene er i Solheimsfjorden som ligger tett på Furuholmen.  
7.3 Regattakontoret er i registreringstiden i klubbhuset til Florø Båtforening i Furuholmen 
båthavn. Etter at registreringstiden er utløpt er regattakontoret i Florø Seilforenings hus ”Knutbu” 
på Florø Seilforenings område. 
 
8. LØPENE:  
Løpene som skal seiles vil være som følger:  
Europajolle, Zoom8, 29’er og Brett seiler trapezbane med inner/ytterloop  
Optimist seiler tilnærma IODA-bane (uten gate).  
 
9. STRAFFESYSTEM: 
9.1 Se Kunngjøringens punkt 1.2 
9.2 I 29’er klassen er regel 44.1 endret slik at totørnstraffen er erstattet med entørnstraffen.  
 
10. POENGBEREGNING: 
10.1 2 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie.  
10.2 (a) Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 
poengsum.  
(b) Når 4 til 6 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum 
minus dens dårligste poeng. 
(c) For 29’er gjelder følgende: Når 5 eller flere seilaser er fullført, vil en båts poeng for serien 
være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng. Når 10 eller flere seilaser er fullført, vil 
en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens to dårligste poeng.  
 
12. BÅTPLASSER:  
Båter og brett skal oppbevares på deres tildelte plasser i båtparken.  
 



13. PREMIER:  
Premier vil bli tildelt som følger: Det vil bli foretatt 1/3 premiering i hver klasse i følgende 
klasse: 
Optimist A, Optimist B, Europajolle jente rekrutt, Europajolle gutt rekrutt, Europajolle jente 
junior/senior, Europajolle gutt junior/senior, Zoom8 rekrutt, Zoom8 junior/senior, 29`er og brett. 
 
Premiering til alle under 13 år, samt til alle deltakere i klasse Optimist B.  
 
14. ANSVARSFRASKRIVELSE:  
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 i kappseilingsreglene: 
Avgjørelse om å kappseile.  
Florø Seilforening vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall 
inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.  
 
15. FORSIKRING:  
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.  
 
16. YTTERLIGERE INFORMASJON:  
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:  
Regattasjef Frode Stavang tel: 48 15 23 23 
For utenomsportslige spørsmål kontakt leder i Florø Seilforening Ivar Presttun tel: 92 01 81 81 
 
 
 
Følgende praktiske opplysninger er ikke en del av kunngjøringen:  
 
SIKKERHETSBÅTER/TRENERBÅTER:  
Foreninger med 4 eller flere deltakere i en klasse skal for hver slik klasse stille med sikkerhetsbåt 
med mannskap. Sikkerhetsbåter/trenerbåter skal registreres i sekretariatet før utløpet av 
registreringstiden og sikkerhetsbåter vil bli pålagt oppgaver av regattaledelsen.  
Alle følgebåter/sikkerhetsbåter/trenerbåter må bruke dødmannsknapp.  
 
 
INNKVARTERING: 
Florø Seilforening anbefaler enten:  Comfort Hotell Florø tel: 57 74 10 00 
    eller Quality Hotell Florø tel: 57 75 75 75 
 
Husk å opplyse om at dere skal være med på Norgescup i seiling når dere kontakter dem. 


