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REGLER FOR ARRANGEMENT AV KRETSMESTERSKAP 

Vedtatt på Seilkretstinget den 11. januar 1986 med endringer av 26. januar 2002 og 25. januar 2020 

  

PARAGRAF 1 

1.1 Kretsmesterskap (KM) kan avholdes i klasser godkjent av NORGES SEILFORBUND (NSF), forutsatt 

at minst 5 deltagere er anmeldt og starter og minst 2 foreninger er representert. KM skal arrangeres 

av en seilforening godkjent av NSF eller av en klasseklubb i samarbeid med en seilforening. 

1.2 Arrangører(er) av årets KM velges på MØRE OG ROMSDAL SEILKRETS (MRSK’s) årsmøte. 

1.3 KM skal klassifiseres som kategori A eller C arrangement i relasjon til sponsorreglene og med 

vedtektene for klassen. 

 

PARAGRAF 2 

2.1 For at en båt skal kunne delta i et kretsmesterskap må skipper være medlemm av en seilforening 

tilsluttet Møre og Romsdal Seilkrets. 

2.2 Samme mannskap skal seile i alle seilaser, men regattastyret kan etter skriftlig og begrunnet 

søknad godkjenne skifte av mannskap under forutsetning av at det nye besetningsmedlem ikke gir 

vedkommende deltager en klar fordel sammenlignet med det besetningsmedlem som forlater båten. 

 

PARAGRAF 3 

3.1 Arrangøren skal sørge for at opplysninger om KM medtas på MRSK’s Terminliste. Minst 4 uker før 

seilasene begynner, skal kunngjøring for seilasen(e) foreligge og sendes til MRSK som omgående skal 

gi arrangøren(e) beskjed om de kan godkjennes eller om eventuelle endringer. Derpå sender 

arrangøren(e) det godkjente program og bestemmelser sammen med invitasjon til deltagelse til 

foreningene i kretsen. 

 

PARAGRAF 4 

4.1 Kretsmesterskap skal arrangeres av en kvalifisert regattasjef med stab. 
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4.2 En protestkomitè (jury) bestående av minst 3 medlemmer, oppnevnt av regattastyret og 

bestående av minimum 1 kretsdommer og de øvrige erfarne seilere, og med minst 2 varamenn skal 

behandle og avgjøre protester og anmodninger om godtgjørelse. En som kan ansees å være 

interessert part, eller hvis habilitet på annen måte kan dras i tvil, kan ikke være medlem av 

protestkomiteen. 

4.3 Arrangøren kan ta inn mulighet for arbitration (forhandling) i seilingsbestemmelser for KM. 

 

PARAGRAF 5 

5.1 Arrangøren(e) skal gjøre sitt ytterste for at klassevedtektene blir overholdt. Eventuelt teknisk 

kontrollsystem skal i sin helhet beskrives i bestemmelsene for seilasen(e). Kontrollsystemet skal 

tilpasses klassevedtektene og/eller klassens tekniske status og behov. 

 

PARAGRAF 6 

6.1 Det skal seiles etter de internasjonale Kappseilingsregler med Skandinavisk Seilforbunds 

forskrifter, i henhold til disse regler for arrangement av KM, klassevedtekter og 

seilingsbestemmelsene. 

 

PARAGRAF 7 

7.1. Seilingsbestemmelsene må ikke være i strid med disse regler, og skal, med mindre MRSK’s regler 

benyttes uten vesentlige avvik, på forhånd godkjennes av MRSK. 

7.2. Seilingsbestemmelsene skal gjøres tilgjengelig for deltakerne. Deltagerliste samt oversikt over 

regattastab, jury og teknisk kontrollør(er) bør også gjøres tilgjengelig. 

 

PARAGRAF 8 

8.1. For Tur/Havseilerklassen(e) skal det i seilingsbestemmelsene være angitt hvilket handicapsystem 

som skal brukes, og eventuell inndeling av klassene. Det kan i et KM ikke brukes mer enn ett 

handicapsystem. 
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8.2. For Tur/Havseilerklassen(e) skal løpenes lengde ikke være under 8 nm, med unntak for 

baneseilaser. 

 

PARAGRAF 9 

--- Paragraf er slettet --- 

 

PARAGRAF 10 

--- Paragraf er slettet --- 

 

PARAGRAF 11 

11.1. Man skal forsøke å avvikle 6 seilaser over 2 dager, men avvikle minimum 3 seilaser. 

11.2. Regattasjefen avgjør hvor mange seilaser som skal avvikles hver dag. 

11.3. Hvis det ikke blir fullført minst 3 seilaser, eventuelt 3 flighter i ligaformat, gjelder serien ikke 

som KM. 

11.4. Hvis det er avsatt en reservedag etter de ordinære regattadager, skal denne bare benyttes i den 

utstrekning det er nødvendig for å fullføre 3 seilaser/flighter fordelt på minst 2 dager. 

 

PARAGRAF 12 

--- Paragraf er slettet --- 

 

PARAGRAF 13 

13.1 Rormann og mannskap på de tre deltagende båtene i hver klasse med de beste resultater 

premieres med henholdsvis KM – gull, sølv og bronsemedaljer. Premiering foretas kun til medlemmer 

av en seilforening tilsluttet MRSK. 
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PARAGRAF 14 

14.1 Regattaprotokoll omfattende samtlige påmeldte deltagere og deres resultater i regattaen 

sendes umiddelbart etter regattaens avslutning til MRSK og de foreninger som har hatt deltagere i 

KM. 

 

PARAGRAF 15 

15.1 Dispensasjon(er) fra disse regler kan eventuelt gis av MRSK etter begrunnet søknad. 

Dispensasjon kan ikke gis tilbakevirkende kraft. 

 

--- 000 --- 


