
 

  
  

Kunngjøring  

Røyken Seilforening har gleden av å invitere til 

åpent Norsk Mesterskap i 2.4mR.  

Seilasene blir arrangert i Oslofjorden utenfor 

Nærsnesbukta 5 - 6. september 2015.  

  

 

Vi ser frem til et spennende arrangement i hyggelige 

og seilervennlige omgivelser 

www.rsf.no 



 

  
  

ARRANGØR  

Røyken Seilforening  

Postboks 45  

3478 Nærsnes, Norge  

Kontaktperson for arrangementet:   

Jan Nyborg  

Tlf: +47 975 07 413  

Email: nyborg.jan@gmail.com  

Mer informasjon og påmelding på www.rsf.no  

  

REGLER / ANSVARSFORSIKRING  

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

Klasseregler for 2.4mR gjelder  

  

For å kunne delta må enhver båt være forsikret mot ansvar overfor 

tredjemann. Den organiserende myndighet vil kreve dette skriftlig 

dokumentert ved kopi av gyldig forsikringsavtale. Se for øvrig punktet om 

registrering nedenfor.  

  

REKLAME  

Reklameregler kategori c gjelder. Båter som ønsker å vise reklame må forevise 

reklamelisens fra NSF  

  

REGATTAKONTOR  

Regattakontoret og base for arrangementet vil være på Røyken Seilforenings 

område i Nærsnesbukta 4 km sør for Slemmestad. Se kartutsnitt og 

kjørebeskrivelse på www.rsf.no.  Det vil bli skiltet fra Rortunet kjøpesenter i 

Slemmestad.  Regattakontoret planlegges å være åpent:  

 

Fredag 4. kl. 12-18.  

Lørdag 5. fra kl. 9,  

Søndag 6. fra kl. 9 til premieutdelingen  

  



 

  
  

PÅMELDING OG REGISTRERING  

Påmelding med betaling foretas via Røyken Seilforening hjemmeside 

www.rsf.no eller direkte på www.deltager.no senest onsdag 2. september.  

  

Seilingsbestemmelsene og annen relevant dokumentasjon og skjemaer 

planlegges lagt ut på www.rsf.no senest onsdag før seilasene.  Alle deltagere 

kan registrere seg og hente Seilingsbestemmelsene på regattakontoret i 

kontorets åpningstid på fredag 4. september.  

  

 



 

  
  

dette opplyses om senest ved registrering. Det er den enkelte deltakers ansvar 

å oppgi eventuelle slike opplysninger.  

  

TEKNISKE KRAV OG KONTROLL  

Det kan bli foretatt stikkprøver av båter og deltagere i henhold til 

klassevedtektene, når som helst før og etter de enkelte seilaser, etter de 

retningslinjer som er beskrevet i NSF NM-regler.  

  

TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE  

Programmet for kappseilasene er som følger:  

Lørdag:  Varselsignal kl. 11.00  

Søndag: Varselsignal kl. 11.00  

Det vil ikke bli gitt varselsignal etter kl. 15 søndag.  

  

BANEOMRÅDE / LØPET  

Baneområdene vil være i indre Oslofjord, nord og øst for Nærsnestangen  

  

POENGBEREGNING PREMIERING / PREMIEUTDELING  

Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes. Det er planlagt opptil 10 

kappseilaser.  Premieutdeling vil bli avholdt søndag ca. en time etter at siste 

båt er gått i mål, 1/3 premiering.  

  

ANSVARSFRASKRIVELSE  

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Regel 4, avgjørelse 

om å kappseile. Den organiserende myndighet vil verken på egne vegne eller 

på vegne av alle sine representanter, den organiserende myndighet, juryen og 

andre som har med arrangementet å gjøre, akseptere noe ansvar for skade på 

materiell eller person eller dødsfall inntruffet på land eller på vannet i 

forbindelse med, før, under eller etter regattaen.  

  

Vi ønsker alle seilerne velkommen!  

Røyken Seilforening - www.rsf.no  


