
NOTICE OF RACE (NOR) 
Norgescup Slalom 

Hafrsfjord/Sola 26-27 August 2017 

Organisert av  

 

i samarbeid med 

 

1. Regler 

1.1 Arrangementet styres av reglene som er definert i IFCA Experimental Slalom 

Competiton Rules 2017-2020 

1.2 International Funboard Class Association (IFCA) Championship Rules gjelder. 

1.3 Ingen nasjonale forskrifter vil gjelde. 

1.4 Hvis det er en konflikt mellom språk, har den Norske teksten forrang. 

1.5 I tillegg gjelder arrangementsdokumentene: 

▪ Notice of Race (dette dokumentet) 

▪ Seilingsbestemmelsene. 

2. Reklame 

2.1 Deltakerne kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av organisasjons-

myndigheten. World Sailing Regulation 20 "Advertising Code" skal gjelde. 

2.2 Eventuell "Event branding" skal alltid brukes når en er på vann, og etter ønske fra 

arrangørene under medieintervjuer og under prisutdelingen. 

3. Divisjoner 

3.1 Dette mesterskapet er for herrer og damer som skal seile sammen. 

http://www.ifcaclass.com/wp-content/uploads/2017/02/SLALOM-EXPERIMENTAL-RULES-2017-2020.pdf
http://www.ifcaclass.com/wp-content/uploads/2017/02/SLALOM-EXPERIMENTAL-RULES-2017-2020.pdf
http://www.nbk.no/
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3.2 Det blir premier for høyest plasserte senior, ungdom, junior, master og 

grandmaster. 

3.3 En Senior er en mann over 19 år og under 36 år, eller en kvinne over 19 år og under 

31 år. 

3.4 En ungdom er en jente / gutt under 20 år (født i 1998 eller senere). 

3.5 En junior er en jente / gutt under 17 år (født i 2000 eller senere). 

3.6 En master er en mann over 35 år født i 1991 eller tidligere, eller en kvinne over 30 

år (født i 1996 eller tidligere). 

3.7 En grandmaster er en mann over 45 år (født i 1981 eller tidligere), eller en kvinne 

over 40 år (født i 1986 eller tidligere). 

3.8 Minst 3 konkurrenter kreves for å utgjøre en premiegruppe. 

4. Kvalifisering og inntreden 

4.1 Alle oppføringer skal oppfylle kravene i World Sailing 

▪ Regel 19 – Kvalifiseringskode: 

http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Regulation19El

igibilityCode.pdf 

▪ Regel 21: Anti-doping Code: 

http://www.formulawindsurfing.org/class/Regulation21AntidopingCode.pdf 

 

4.2 Regattaene er godkjent som Norges Cup for 2017. Arrangementet er underlagt 

Norges Seilforbund ved NBK. Alle deltakere i NM må ha gyldig lisens fra NSF 

(https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspx), som inkluderer ansvarsforsikring. 

4.3 Alle seil skal bære gyldig seilnummer iht medlemskap i NBK eller tilsvarende 

nasjonale organisasjoner i andre land. 

4.4 Følgende skal fremlegges ved registrering:  

▪ Bevis på gyldig tredjepartsforsikring 

▪ Bevis på alder 

▪ Nødkontakt og helseinformasjonsskjema - for personer under 18 år 

5. Avgifter 

5.1 Deltakelse: Junior og Ungdom kr. 400,- Senior-Master kr 600,- ved forhånds 

påmelding/betaling innen 24.08 kl 12:00. 

5.2 Link til betalings løsning ligger på: 

https://www.deltager.no/norges_cup_slalom_26-27_August_2017 

http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Regulation19EligibilityCode.pdf
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Regulation19EligibilityCode.pdf
http://www.formulawindsurfing.org/class/Regulation21AntidopingCode.pdf
https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspx
https://www.deltager.no/norges_cup_slalom_26-27_August_2017
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5.3 Påmelding etter 24.08 (ved registrering) medfører en tilleggsavgift på kr 100,-. 

5.4 Påmeldingsavgift betalt ved registrering skal betales kontant eller VIPPS 

6. Raceformat 

6.1 NC Slalom 2017 skal være et "åpent opplegg" -mesterskap for menn og kvinner.  

6.2 Konkurrenter skal race maksimalt 4 elimineringsserier per dag 

6.3 4 ferdige slalom runder er nødvendig for å validere mesterskapet. 

6.4 Det vil bli seilt så mange seilaser som vær og føreforhold tillater. Det er ikke 

planlagt mer enn 6 seilaser per dag. 

7. Program 

Fredag 25.08.17 

17:00- 18:00 Tidlig ankomst, rigging, trening. 

Lørdag 26.08.17 

09:00 – 10:00 Ankomst og Registrering 

10:30  Offisiell åpning 

10:45  Skippermøte 

11:15 Første mulig varselsignal 

16:00 Siste mulig regattaserie varselsignal 

Søndag 27.08.17 

10:00 Skippermøte  

10:45 Første mulig varselsignal 

15:00 Siste mulig regattaserie varselsignal 

15:30-16:30 Eventuell protestbehandling 

16:30 Premieutdeling og avslutning 

8. Utstyr og inspeksjon av utstyr  

8.1 Hver deltaker/foresatte er selv ansvarlig for at utstyret oppfyller kravene i 

klassereglene.  

8.2 Deltagerutstyr skal fylles ut ved registreringen. 
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8.3 Seilnummer. Utstyrsinspektørene er spesielt oppmerksomme på at seilnummer  

samsvarer med reglene. En skjønnsmessig straff på 1 poeng kan idømmes for hver 

slalomeliminasjon som seiles med seilnr som ikke er i samsvar. 

8.4 Utstyrsinspeksjoner kan foretas når som helst under arrangementet. 

9. Seilingbestemmelser 

9.1 Seilingsbestemmelser vil bli delt ut ved registrering med endelig program for 

regattaen. 

9.2 Endringer i SI skal godkjennes av klasserepresentant. 

10. Bane 

10.1 Det hovedsakelig planlagt at banen skal legges ut i Hafrsfjord. Hvis vær og vind- 

retning ikke passer i Hafrsfjord skal banen flyttes til Solabukten. Regattakomite 

bestemmer dette på dagen. Banen vil bli lagt basert på rådende vær og føreforhold 

og vil bli annonsert på oppslagstavlen. 

10.2 Bane legges ut som beskrevet i IFCA mesterskap regler eller som foreskrevet i 

seilbestemmelser eller publisert på offisielle oppslagstavlen (ONB). 

11. Internasjonal Jury 

11.1 Dette gjelder ikke i NC. 

12. Poenggivning 

12.1 Arrangementet styres av reglene som er definert i IFCA Experimental Slalom 

Competiton Rules 2017-2020 

12.2  Appendix A gjelder. 

For alle klasser: 

RRS Low Points Scoring System ( App. A, plass = poeng) benyttes: 

▪ 1. plass får 0,7 poeng 

▪ 2. plass får 2 poeng 

▪ 3. plass får 3 poeng 

▪ osv.            

 

▪ DNF poeng = antall deltakere i den finalen 

▪ DNS poeng = antall deltakere i den finalen 

▪ DSQ poeng = antall deltakere i den finalen 
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12.3 Menn scorer en 'generell mesterskapsrangering'; kvinner scores separat hvis 5 eller 

flere deltagere, og en 'kvinnerangering' blir publisert. 

12.4 Beregning baserer seg på deltakerens plassering i det samlede startfelts 

resultatliste. Det vil altså ikke gis poeng individuelt for hver klasse. 

13. Trenere og støttebåter 

13.1 Trenere og støttebåter skal registreres hos arrangøren. Støttebåtførere skal ha en 

gyldig båtlisens og tredjeparts ansvarsforsikring. 

14. Sikkerhet 

14.1 Hvis personlig oppdrift er foreskrevet så skal alle støttebåt crewmedlemmer skal ha 

et personlig flyteplagg som skal samsvare med minimum standard ISO 12402-5 

(nivå 50). 

15. Premier og titler 

15.1 Premie skal tildeles første 3 Junior, Ungdom, Menn, Masters, Grandmasters og 

Damer  

15.2 Det vil ikke bli dobbeltpremiering, dvs. man får ingen egen alders/kjønnsbestemt 

premie hvis man plasserer seg topp 3 på totallisten. 

16. Offisielle seremonier 

16.1. Det blir ikke noe offisielle seremonier under NC. 

17. Ansvar 

17.1 Alle deltakere er med på eget ansvar. Se ESCR 4 - avgjørelsen å konkurerre.  

17.2 Organiserende myndighet godtar ikke noe ansvar for materielle skader eller 

personskade eller død pådratt i forbindelse med, før, under eller etter regatta. på 

land, eller vann. 

17.3 Merk at de som legger igjen utstyr over natten gjør dette på eget ansvar. 

18. Forsikring 

18.1 Hver deltakende konkurrent skal være forsikret med gyldig tredjepart 

ansvarsforsikring. 
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19. Retten til å bruke navn og bilder 

19.1 I registreringen for arrangementet, gir deltagerne organiserende myndighet 

automatisk rett i det uendelige å lagre, endre og bruke bilder og filmer tatt i løpet 

av arrangementet der han/hun deltar uten kompensasjon. 

20. Videre informasjon 

20.1 Registreringen vil være på regattakontoret på stedet. 

20.2 For mer informasjon kontakt: George Smith, tlf. 92053103 

20.3 Sted: Sømmevågen v Sola Fly museum. (Eller Sola Strand Hotel hvis flytting til Sola 

bukta) 
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TILLEGGS INFORMASJONSARK 

Følgende informasjon er ikke del av reglene for konkurransen. 

1. Innkvartering 

Sola brettseilerforening har inngått en avtale med Sola Strand Hotel om gode priser 

på hotellrom under regattaen. Sola Strand Hotel har en idyllisk beliggenhet på 

Solastranden. Hotellet har 139 rom, moderne konferansesenter, et anerkjent 

kjøkken, førsteklasses restaurant, unike selskapslokaler og Nordsjøbadet Spa. 

▪ Overnatting i enkeltrom kr. 865,- per rom per natt. Inkludert frokost og 

inngang velværeavdelingen. 

▪ Overnatting i dobbeltrom kr. 1160,- per rom per natt. Inkludert frokost og 

inngang velværeavdelingen. 

▪ Overnatting i 3-4 mansrom kr. 1670,- per rom. Inkludert frokost og inngang 

velværeavdelingen. (1 dobbeltseng + 1-2 sovesofa) 

 

Tlf. 51 94 30 00 og oppgi ‘Regatta’ som bookingkode 

http://www.sola-strandhotel.no 
 

Ølberg Camping og Friluftsområde  

Alternativ for de som vil campe. 5 min i bil fra regattaområdet.  

Tlf. 51654375  

Ølberg Apartments- og Hytteutleie  

Leiligheter og hytter til leie v/Ølbergstranden. 5 min i bil fra regattaområdet. Tlf. 

51654900  
http://www.olbergstranden.no 

2. Reise 

Fra nord og sør:  

Ta av motorveien E39 ved avkjørsel mot Sola splitten, retning flyplass. Følg veien 

inn mot stavanger lufthavn Sola. Ta til høyre i rundkjøring ved 

Hovedredningssentralen og følg skilt mot Flymuseet. Kjør ca 80 m forbi flymuseet til 

parkering og “Slip” område. 

3. Mat 

Regattaarrangøren vil tilby mat/lunsj til deltakerne inkluderte i påmeldings avgift. 

4. Rådende forhold 

4.1 Vind: 2 - 10 m/s SØ eller NW 

4.2 lufttemperatur: 14 C - 21C 

4.3 Vanntemperatur: 14 C 

http://www.sola-strandhotel.no/
http://www.olbergstranden.no/

