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NORGES SEILFORBUND 
 

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESCUP (NC) 
Gjelder fra 1. januar 2013 

 
GENERELLE BESTEMMELSER 
 
Norges Cup består av en serie seilaser i internasjonal eller nasjonal klasse. Antall 
seilaser i serien bestemmes av klasseklubben i de forskjellige klasser. 
 
Sammenlagt resultatliste og premiering utarbeides av klasseklubb. 
 
Deltagelse i Norges Cup skal være i henhold til gjeldende regler, deriblant NSFs 
regler for startberettigelse, lisensregler, reklameregler og NIFs bestemmelser for 
barneidrett. 
 
PARAGRAF 1  
1.1 Norges Cup kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF-

godkjent klasseklubb. 
 
1.2 Reklame tillates i tråd med vedtak gjort for de enkelte klasser. Ved NM hvor 

reklame tillates skal deltagere som viser reklame fremvise reklamelisens ved 
registrering. Arrangøren skal rapportere manglende lisenser til NSF. 

 
1.3 Dommere til norgesmesterskap skal oppnevnes i henhold til 'Norges 

Seilforbunds  bestemmelser om dommere til NM og NC hvor Appendiks P 
benyttes’.  

 
 
PARAGRAF 2 Generelle og spesielle bestemmelser 
2.1 Regler for arrangement av Norges Cup består av GENERELLE og SPESIELLE 

bestemmelser. 
 
2.2 GENERELLE bestemmelser er fastsatt av NSF og felles for alle klasser. 
 
2.3 SPESIELLE bestemmelser utarbeides av klasseklubb og godkjennes av NSF.  
 

Etter godkjenning er det klasseklubbens ansvar å sende disse til årets NC- 
arrangører i god tid før regattaen.  
SPESIELLE bestemmelser skal inneholde regler for klasseinndeling for NC 
arrangementene. 

 
PARAGRAF 3 Tellende deltagere i sammenlagt NC resultatliste 
3.1 Det er kun medlemmer av godkjent norsk seilforening og samtidig medlem av 

klasseklubb som blir tatt med i klassens sammenlagte resultatliste for Norges 
Cup. 

 
3.2 Sammenlagt resultatliste utarbeides av klasseklubb. 
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PARAGRAF 4 Tildeling av Norges Cup 
4.1 Klasseklubb fastsetter dato for NC arrangement senest 1. oktober året før 

arrangementet skal avholdes. Foreninger som ønsker å stå som arrangør av et 
NC arrangement sender søknad til aktuell klasseklubb. Søknaden må være 
klasseklubben i hende senest 1. november året før arrangementet skal 
avholdes. Klasseklubb skal deretter sende en samlet oppstilling til kretsene over 
de klubber som er anbefalt som arrangører, samt dato for arrangementene. 
Liste over alle foreninger som har søkt skal vedlegges.   

 
4.2  Endelig tildeling av NC foretas av klasseklubb innen 30. november. Beskjed om 

tildeling sendes arrangør, kretser og NSF umiddelbart etter at vedtak er fattet. 
 
4.3 Det skal over tid være en rimelig geografisk fordeling av NC arrangement blant 

aktuelle foreninger. 
 
PARAGRAF 5 Kunngjøring 
5.1 Kunngjøringen og program med praktiske opplysninger for NC arrangementet 

skal legges ut på klasseklubbens og arrangørforeningens hjemmeside i god tid 
og senest 2 måneder før arrangementet. Kunngjøringen bør sendes leder av 
protestkomiteen for gjennomsyn før den legges ut. Kunngjøringen skal være i 
henhold til Appendiks K og J. 

 
5.2 Hver deltagende båt/brett skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

Dette må fremgå i kunngjøring for seilasen og i seilingsbestemmelsene. 
 
PARAGRAF 6 Påmelding 
6.1 Påmeldingen skal være arrangør i hende senest 2 uker før første regattadag, 

hvis ikke arrangør har fastsatt et senere tidspunkt. 
 
6.2 Arrangøren kan fastsette tilleggsavgift ved etteranmeldelse. 
 
 
PARAGRAF 7 Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll 
7.1 Samtidig med tildeling av et NC arrangement skal klasseklubbene sende sine 

respektive klassebestemmelser til arrangørforeningen.  
 
7.2 Klasseklubb i samarbeid med arrangør utarbeider kontrollskjema over de 

punkter som skal kontrolleres. Sikkerhetskontroll skal gjennomføres ved alle NC 
arrangementer og være tilpasset de forskjellige båters klasseregler.  

 
7.3  Ved akutt oppstått sykdom/skade så lenge seilasen pågår, skal stevnets lege 

kunne tilkalles. Legens navn og telefonnummer skal være oppslått på 
oppslagstavlen sammen med NSFs krav til lege og sanitetstjeneste ved regatta-
arrangement. 

 
PARAGRAF 8 Regattasjef og protestkomité 
8.1 Regattasjefen må være autorisert og godkjent av NSF. Hver startbåt skal være 

bemannet med en autorisert Regattasjef (arrangør 3). 
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8.2 Protestkomiteen skal bestå av minimum 3 personer. Majoriteten skal være 

forbundsdommere. Øvrige medlemmer skal være kretsdommere eller erfarne 
seilere. 

 
8.3 For NC klasser med dømming på banen:  
 

Ved dømming på banen gjelder Appendiks P, hvilket skal fremgå av 
kunngjøringen og seilingsbestemmelsene. Da gjelder følgende krav til 
dommere/dommerbåter: Det skal være 2 dommere i hver båt, og minst en av 
disse skal være autorisert banedommer. Det skal være minst 3 dommerbåter pr 
bane dersom det er mer enn én start. Dersom det er kun én start, skal det være 
minst 2 dommerbåter pr. bane. For enkelte klasser kan det gis dispensasjon 
etter spesifisert  forhåndssøknad til NSF ved NM utvalget. 

 
PARAGRAF 9 Regler og seilingsbestemmelser 

Seilingsbestemmelsene skal være i følge appendiks L og skal inneholde: 
 
Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i kappseilingsreglene. 
NSFs GENERELLE og SPESIELLE regler for Norges Cup, NSFs lisensregler 
og NSFs bestemmelser for deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde. 
  
Dersom det er dømming på banen: Appendiks P gjelder. 

 
PARAGRAF 10 Banetyper 
10.1 I klassens SPESIELLE bestemmelser skal det fremgå hvilke banetyper som er 

aktuelle for Norges Cup. 
 
10.2 Arrangør skal, i samarbeid med klasseklubb, finne fram til den eller de 

banetyper som egner seg best hos de forskjellige arrangører. 
 
10.3 Baneområde og banetype skal være så publikumsvennlige som mulig uten at 

det går på bekostning av det sportslige. 
 
PARAGRAF 11 Antall seilaser 

Antall seilaser skal framgå av de forskjellige klassers SPESIELLE 
bestemmelser. 

 
PARAGRAF 12 Poengberegning 
12.1 Poengberegning for NC stevner skal være i henhold til Appendiks A. NC 

arrangør har ansvar for resultatlisten for hvert enkelt Norges Cup. 
 
12.2 Sammenlagt resultatliste for klassens Norges Cup beregnes av klasseklubben 

etter klassenes eget poengsystem for slike arrangement. 
 
PARAGRAF 13 Premiering 
13.1 For hvert enkelt NC arrangement er det arrangørforeningen som premierer etter 

klasseklubbens regler for klasseinndeling. 
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13.2 Sammenlagt premiering for Norges Cup er klasseklubbens ansvar. 
 
PARAGRAF 14 Resultat- og deltagerliste 

NC arrangør skal samme dag arrangementet avsluttes legge ut fullstendig 
resultatliste med enkeltresultater på foreningens hjemmeside. Dette skal 
inneholde samtlige påmeldte båter/brett, navn på skipper og mannskap og 
deres foreningstilhørighet.  

 
PARAGRAF 15 Avgift til klasseklubb 

I tillegg til startkontingent for det enkelte arrangement, kan det mellom 
klasseklubb og arrangør avtales en ’NC-avgift’ til klasseklubb. Summen pr. båt 
som deltar i NC skal ikke overstige kr. 60,-.  

 
PARAGRAF 16 Dispensasjoner 
 Dispensasjon fra ovenstående GENERELLE bestemmelser og klassens 

SPESIELLE bestemmelser kan gis av NSF ved NM utvalget på grunnlag av 
skriftlig søknad. 

 
  
 


