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KUNNGJØRING
Norsk Seilsportliga er en serie av kappseilaser for norske seilforeninger fordelt på
2 divisjoner.
Seilsportsligaen arrangeres av Norges Seilforbund (NSF) / SailLogic i samarbeid med utvalgte seilforeninger.
I 2021 seiles det fire stevner i hver divisjon. Format for stevnene er heat/flight med dømming på vannet.
Sted og dato for disse er offentliggjort på seilsportsligaen.no.

1

REGLER

1.1

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

1.2
1.3

NSF og Norges Idrettsforbund sine generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta vil gjelde for serien.
Ligaen er også underlagt Ligamanualen.

2

SEILINGSBESTEMMELSER

2.1

Seilingsbestemmelsene vil bestå av generelle seilingsbestemmelser og utfyllende seilingsbestemmelser.
Utfyllende seilingsbestemmelser er et tillegg for hvert enkelt stevne.
Tillegget vil være tilgjengelig på seilsportsligaen.no senest en uke før stevnet.
De generelle seilingsbestemmelsene inneholder Appendiks Q som er en modifisert versjon av Addendum Q.

2.2
2.3
2.4

3

KOMMUNIKASJON

3.1

Den offisielle oppslagstavle finner du på seilsportsligaen.no.
Lokalisering av den fysiske oppslagstavlen blir oppgitt i de utfyllende seilingsbestemmelsene.

3.2

Alle båter kan ha ombord en VHF-radio med mulighet for kommunikasjon på
valgt kanal. Kanalen som benyttes vil bli oppgitt i de utfyllende seilingsbestemmelsene.

3.3

På vannet kan regattakomiteen benytte VHF til informasjon til deltagerne. Kanalen som benyttes vil bli oppgitt i de utfyllende seilingsbestemmelsene.

3.4

Unntatt i en nødsituasjon skal en båt fra første varselsignal til den har fullført siste
seilas for dagen verken sende lyd eller datameldinger eller motta lyd eller datakommunikasjon som ikke er tilgjengelige for alle båter.
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4

RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

4.1

De 11 beste seilforeningene etter endt sesong i Eliteserien 2019 er kvalifisert til deltakelse
i samme divisjon. De fire dårligst rangerte lagene rykker ned til 1. divisjon.
De fire best rangerte seilforeningene etter endt sesong i 1. divisjon 2019 er kvalifisert til
deltakelse i Eliteserien.
Plassene 5. til 11. i 1. divisjon etter endt 2019 sesong beholder retten til deltakelse i den
samme divisjonen i 2021.
De fire seilforeningene med dårligst resultat etter endt 2019 sesong i 1. divisjon, må kvalifisere for deltakelse i 2021 dersom andre foreninger melder sin interesse for å delta i
2021. Kvalifisering gjennomføres våren 2021.
All påmelding av nye foreninger skal skje på e-post til magnus@saillogic.no. Foreninger
som deltar i Seilsportliga 2021 må melde seg av Seilsportsligaen innen 30. september
2021 hvis de ikke ønsker å delta i 2022.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

For å være påmeldt til stevnet, må en båt ha fullført alle krav i påmeldingen og ha
betalt alle avgifter.
Sene påmeldinger vil aksepteres hvis det er ledig plass i 1.divisjon eller kvalifiseringsseilasene.

5

AVGIFTER

5.1

Påmeldingsavgiftene vil bli tilsendt per faktura fra NSF, med forfall 15. februar 2021. Påmeldingsavgiften er spesifisert i Ligamanualen. Påmeldingen er bindende. Ved avlysning
grunnet Covis-19, refunderes påmeldingsavgiften helt eller delvis hvis NSF får dek-

ning for dette gjennom NIF eller tilsvarende støtteordninger.
5.2

Dersom en forening ikke har meldt uteblivelse fra stevnet senest 14 dager før stevnestart
blir foreningen ilagt en uteblivelsesbot på kr. 5.000,00.

6

MANNSKAPSKRAV

6.1

Begrepsdefinisjoner:
Deltaker: En deltagerberettiget seilforening.
Mannskap: De seilere deltageren velger til å delta på et stevne.
Lagleder: Den person deltagende seilforening har utpekt til kontaktperson overfor
arrangør.
Enhver deltager velger senest ved påmelding ut en lagleder.

6.2
6.3

Enhver deltager velger senest 6 dager før første seilas ut sitt mannskap, og registrer disse
på manage2sail.com. Dersom dette ikke overholdes, vil deltakeren få en straff på 2 poeng
på sammenlagtlisten. Straffen gis av regattakomiteen, uten mulighet for høring. Dette
endrer regel A5.

6.4

Det skal seiles med 4 personer om bord. Rene jentelag og junior lag (hele mannskapet er
under 22 år) kan seile 5 personer. Hvert lag kan ha opptil 8 navngitte personer på mannskapslisten per stevne, og disse kan bytte på å seile (mellom hver seilas). Ved restriksjoner
på antall seilere ombord gitt av NIF eller NSF, vil stevne kunne seiles med Double Handed
Mixed Crew. Beskjed om denne endringen vil bi gitt så snart det er klarlagt fra NIF eller
NSF.

6.5

Bytte av mannskap utover det som tillates i 6.4 skal bare skje i unntakstilfeller og skal
godkjennes av stevnearrangør før bytte finner sted.
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6.6

Det er ingen vektbegrensning på mannskapet.

6.7

Samtlige på et deltagerlag skal ha gyldig medlemskap i den påmeldende seilforeningen,
samt ha løst lisens ved NSF. Ingen kan representere mer enn én seilforening i løpet av sesongen. Medlemskap skal kunne dokumenteres under stevnet.

6.8

Alle om bord skal ha på seg lagdrakt. Lagdrakt er en overtrekks drakt som gir laget en
unik identifisering av foreningen. Reklame på lagdrakt er tillatt.

7

MEDIERETTIGHETER, KAMERAER OG ELEKTRONIKS UTSTYR

7.1

Deltakelse i seilsportligaen gir hovedarrangør og seilsportligaens sponsorer rett 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 deltaker uten noen form for kompensasjon.

7.2

Det påhviler lagleder å informere skipperen, mannskapsmedlemmene og supportpersoner
om dette. Dette gjelder også tilsvarende visning av deltagerens og dennes sponsorers logoer, navn og annet som måtte være rettighetsbeskyttet.

7.3

Hovedarrangøren eller annen innleid tredjepart som er tilknyttet hovedarrangør har rett til
å montere og bruke kameraer, mikrofoner og posisjoneringssystem om bord på båtene.
Mannskap på båtene skal ikke på noen måte endre på slikt utstyr.

7.4

Mannskapet plikter til å delta på pressekonferanser og stille opp ved forespørsel om intervju.

8

KVALIFISERINGSSERIE OG FINALESERIE

8.1

Se ligamanualen.

9

TIDSPROGRAM

9.1

Det seiles lørdag og søndag. Ved ristreksjoner på antall seilere på stevne samtidig gitt av
NIF eller NSF, kan stevne seiles over flere dager, f.eks. fredag, lørdag og søndag.

9.2

Lagene kan trene i båtene i forkant av arrangementene. Tidsplan vil bli tilgjengelig på
www.seilsportliga.no samtidig som seilingsbestemmelsene publiseres.

9.3

Fordelingen av båtene til deltagerne skjer etter et eget flightskjema. Dette fremgår som et
vedlegg til seilingsbestemmelsene.

9.4

Første varselsignal på den første seildag lørdag er satt til kl. 10:00. Første varselsignal på
den første seildag fredag er satt til kl. 12:00

9.5

Siste seildag søndag gis det ikke noe varselsignal for en ny flight etter kl. 16:00, og det vil
ikke gis varselsignal for race 2 eller 3 etter kl. 16:45 siste seildag.

10

UTSYRSINSPEKSJON

10.1

Se Ligahåndboken og Appendiks Q.

11

BÅTER, SEIL OG UTSTYR

11.1

Båter og seil til stevnene stilles til rådighet for deltakerne av SailLogic.
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11.2

Det seiles i J/70.

11.3

Det er ikke tillatt å gjøre endringer på båtene under eller før stevnet. Deltakerne har ikke
lov til å benytte ekstra beslag, tauverk eller utstyr. Detaljer fremgår av seilingsbestemmelsene.

12

STEVNETS BELIGGENHET

12.1

Baneområdet blir spesifisert i de utfyllende seilingsbestemmelsene for hvert enkelt
stevne, og vil ligge så tett på land som mulig for å gjøre seilasene publikumsvennlige.

13

FORMAT OG BANER

13.1

Det seiles heat i flighter.

13.2

Banediagram er beskrevet i de generelle seilingsbestemmelsene.

14

STRAFFESYSTEM

14.1

Det er direktedømming på vannet etter Appendiks Q i henhold til de generelle seilingsbestemmelsene.

15

SCORING

15.1

Poengsystemet for hvert enkelt stevne er beskrevet i de generelle seilingsbestemmelsene.

15.2

Poeng fra hvert stevne til sammenlagtlisten fordeles som følger:
1. plass: 1 poeng
2. plass: 2 poeng
3. plass: 3 poeng
4. plass: 4 poeng
5. plass: 5 poeng
6. plass: 6 poeng
7. plass: 7 poeng
8. plass: 8 poeng
9. plass: 9 poeng
10. plass: 10 poeng
11. plass: 11 poeng
12. plass: 12 poeng
13. plass: 13 poeng
14. plass: 14 poeng
15. plass: 15poeng
Ikke deltatt: 16 poeng

15.3

Alle stevner teller i serien. Laget med lavest total poengsum i serien vinner Seilsportsligaen
2021 sammenlagt.

En poenglikhet sammenlagt skal løses tilsvarende som beskrevet i Kappseilingsreglenes Appendiks A8
16

SUPPORTPERSONBÅTER

16.1

Det er ikke tillatt med trenerbåter eller andre supportpersonbåter.
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17

INNLEIDE ELLER LÅNTE BÅTER

17.1

En innleid eller utlånt båt kan ha nasjonale bokstaver eller et seilnummer i strid
med klassens regler, forutsatt at regattakomiteen har godkjent seilidentifikasjonen
før første seilas.

18

BÅTPLASSER

18.1

Båter skal ligge på sine tildelte plasser mens de er i havnen.

19

RESTRIKSJONER PÅ Å TA BÅTER PÅ LAND.

19.1

Båten skal ikke tas på land i løpet av regattaen annet enn med, og i samsvar med
betingelsene i, skriftlig forhåndstillatelse fra regattakomiteen.

20

DYKKERUTSTYR OG PLASTBASSENGER

20.1

Undervannspusteutstyr og plastbassenger eller lignende skal ikke benyttes rundt
kjølbåter mellom klarsignalet for første seilas og slutten av regattaen.

21

DATABESKYTTELSE

21.1

Norsk Seilsportsliga behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger.
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for
andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Vær oppmerksom
på de som registrerer andre enn seg selv bør informere de om at de er blitt registrert på Manage2Sail.com.

22

ANSVARSFRASKRIVELSE

22.1

Regel 3: ‘Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å
kappseile er dens alene.’
Ved å delta i dette stevet godtar og forstår hver deltaker at seiling er en potensielt
farlig aktivitet med iboende risiko. Disse farene inkluderer sterk vind og grov sjø,
plutselige værforandringer, feil på utstyr, feil på båthåndtering, dårlig sjømannskap fra andre båter, tap av balanse på en ustabil seilbåt og utmattelse som resulterer i økt risiko for skade. I seilsporten er risikoen for permanent, katastrofal
skade eller død ved drukning, traumer, hypotermi eller andre årsaker til
stede.

22.2

Lagleder står inne for mannskapets evne til å kappseile og inneha korrekt sjømannsmessig
oppførsel.

23

ANSVAR VED SKADE

23.1

Hver deltaker står ansvarlig for skade deltaker måtte påføre egen eller annet lags båt/utstyr.

23.2

Egenandel i 2020 er begrenset oppad til kr. 8.000,00 (eks. mva.) per hendelse.

23.3

Hovedarrangør avgjør suverent graden av skade. Prosedyrene for skadehåndtering er beskrevet i Ligamanualen og i et vedlegg til seilingsbestemmelsene.
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24

PREMIER

24.1

Det blir utdelt premier til topp tre deltakere i begge divisjoner i hvert stevne.

25

YTTERLIGERE INFORMASJON

25.1

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Magnus Hedemark
magnus@saillogic.no / tel 97030592
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