MESTERNES MESTERSKAP
Åsgårdstrand
11.-12. oktober 2019

Kunngjøring
1. Organiserende myndighet
Den organiserende myndighet er Norges Seilforbund i samarbeid med Åsgårdstrand
Seilforening.

2. Datoer, sted og format
Datoer: 11.-12. oktober
Sted: Åsgårdstrand
Format: Fleet-race i heat format med dømming på vannet etter Appendiks Q (Addendum Q)

3. Rett til å delta
3.1. Regattaen er åpen for de seilere som tilfredsstiller følgende kvalifisering:
•
•
•
•

Regjerende Mesternes Mesterskap vinner
NM-vinner i NSF-godkjente NM
Sølvvinner i NSF-godkjente NM der NM-vinner ikke stiller eller er tidligere
kvalifisert
Bronsevinner i NSF-godkjente NM der gull- og sølvvinner ikke stiller eller er
tidligere
kvalifisert

3.2. Tillegg til kvalifiseringsregler/Regler for deltakelse:
•
NSF kan velge å gi Wildcard til vinnere av klassemesterskap, internasjonale
mesterskap, medaljører i OL og Paralympics, samt andre seilere/lag som har
fortjent det.
•
Det er kun mulig å kvalifisere seg 1 gang, og det er den første kvalifiserende
regattaen som gjelder.
•
Det er skipperen som er kvalifisert for Mesternes Mesterskap, og må derfor
stille som skipper der også. I tillegg kreves det at minst 50% av total besetning
fra mesterskapet skipperen kvalifiserte seg gjennom er representert på laget
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•

som stiller i Mesternes Mesterskap.
Invitasjon vil bli sendt til seilforeningen og klasseklubbene, og direkte til de
vinnere NSF har e-postadresse til

4. Påmelding
Startkontingent er kr.4.900,- per lag. Kontingenten inkluderer :
• Regatta
• Festmiddag med premieutdeling lørdag på Sjømagasinet, Tjuvholmen, med 2
retters middag og velkomstdrink.
Påmelding og betaling:
Manage2Sail.com: NY LINK!!

5. Regler
5.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
5.2. En modifisert utgave av Addendum Q vil være gjeldende, vedlagt
seilingsbestemmelsene under Appendiks Q.
5.3. Klassereglene gjelder ikke.

6. Reklame
Deltagernes mulighet til å bære reklame er begrenset til:
Seilernes egen bekledning.

7. Båter seil og utstyr
7.1. Båter, seil og utstyr stilles til rådighet for deltagerne av Norges Seilforbund.
7.2. Båtene er av typen J/70.
7.3. Under eller før mesterskapet må det ikke gjøres noen endringer med båtene og
deltagerne har ikke lov til å benytte ekstra tauverk, beslag eller utstyr. Detaljer fremgår
i seilingsbestemmelsene.
7.4. Alle utbedringer gjøres av, eller etter anvisning fra, offisiell servicemann

8. Deltagere, mannskap og skipper
8.1. Skipperen er ikke nødvendigvis rormann.
8.2. Mannskap, inkludert navngitt skipper, skal meldes inn på manage2Sail.com LINK senest
en uke før første start.
8.3. Det skal seiles med 4 om bord.
8.4. Bytte av mannskap kan bare skje i unntakstilfeller og skal godkjennes av
regattakomiteen.
8.5. Det er det ingen vektbegrensning på mannskapet.
8.6. Samtlige deltagere skal ha gyldig medlemskap i en seilforening og gyldig seillisens.
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9. Seilingsbestemmelser
Seilingsbestemmelsene for mesterskapet blir offentliggjort på Mesternes Mesterskaps
oppslagstavlen på Manage2Sail: LINK! , senest en uke før stevnet.

10.Format, baneområde og baner
10.1. Det seiles innledningsvis fleet-race i heat format. Endelig format publiseres i
seilingsbestemmelsene.
10.2. Heatene forhåndstrekkes av NSF og blir annonsert sammen med seilingsbestemmelsene.
10.3. Lagene som etter innledningsheatene seiler finaler fordeles i seilingsbestemmelsene.
10.4. Baneområdet for mesterskapet er rett utenfor havnen i Åsgårdstrand.
10.5. Det seiles pølsebane. Banediagram vil vises i seilingsbestemmelsene.

11. Tidsplan
Se vedlegg Kunngjøring DEL II

12. Straffesystem
Det blir direkte dømming på vannet i henhold til seilingsbestemmelsene.

13. Poengberegning
Komplett oppsett over organisering av seilaser og poengberegning publiseres i
seilingsbestemmelsene.

14. Premier
Kongepokalen og Mesternes Mesterskaps pokaler blir utdelt til det vinnende laget. I tillegg
deles det ut premier til sølv- og bronselaget.

15.Medierettigheter, kameraer og elektronisk utstyr
Ved å delta i Mesternes Mesterskap overfører enhver deltagers mannskapsmedlemmer og
skipper automatisk til arrangøren og NSF og mesterskapets sponsorer retten til å produsere,
bruke, vise og formidle - når som helst etter eget valg ethvert foto, bilde, filmopptak eller
live opptak til TV eller internett av personen og i forbindelse med stevnene uten noen form
for kompensasjon.
Det påhviler den kvalifiserte deltaker å informere deltagerne (og i tilfeller av mindreårige
mannskapsmedlemmer deres foreldre) om dette. Dette gjelder også tilsvarende visning av
deltagerens og dennes sponsorers logoer, navn og annet som måtte være rettighetsbeskyttet.
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Arrangøren eller en innleid tredjepart har rett til å montere og å bruke kameraer, mikrofoner
eller posisjoneringssystem om bord på båtene. Mannskap på båtene skal ikke på noen måte
endre på slikt utstyr. Mannskapene eller enkelte mannskapsmedlemmer bør på oppfordring
delta i pressekonferanser og stille opp ved forespørsel om intervju.

16. Fraskrivning av ansvar
Seilerne deltar i seilasene på eget ansvar. Se kappseilingsregel 4. Ansvaret for en skippers
beslutning til å delta i en kappseilas eller til å fortsette i samme, ligger alene hos
vedkommende som også overtar ansvaret for sitt mannskap. Skipperen står inne for
mannskapets evne til å kappseile og korrekt sjømannsmessig oppførsel.

17. Sikkerhet for skader
Hvert deltagende lag må stille og signere på en garanti ved registrering at de stiller
sikkerhet på NOK 10.000,- til NSF. Pengene blir innkrevet etter mesterskapets slutt dersom
det har oppstått skade av vesentlig art. Arrangøren avgjør suverent graden av skade og
summen som skal benyttes til å dekke skaden.
Deltagerens selvrisiko er for hvert skadetilfelle begrenset til summens størrelse, såfremt
skaden ikke ble gjort med vilje eller ved grov uaktsomhet.
Hvis det i løpet av mesterskapet oppstår flere tilfeller av skade hos en deltaker, er
deltakeren forpliktet til å bidra til å bøte på hver enkelt skade i samme omfang som
garantisummen.
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Kunngjøring DEL II

1. Tidsprogram
Fredag 11.oktober
09:00-19:00 Regattakontoret er åpent
11:00
Skippermøte ved båtene
12:00
Første start
19:00
Sosialt i regi av Åsgårdstrand Seilforening
Lørdag 12. oktober
09:00-16:00 Regattakontoret er åpent
09:30
Skippermøte ved båtene
10:00
Første start
19:30
Premieutdeling og middag på Sjømagasinet, Tjuvholmen
2. Seilingsbestemmelser
Seilingsbestemmelser er tilgjengelig fra 4.oktober 2019.
Seilingsbestemmelsene publiseres på Manage2Sail: LINKE!!
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