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Inbjudan
Kappsegling: Sea Sea Interboat regatta
Öppen SRS klass
Datum:

20 maj 2017

Arrangör:

Segelsällskapet Hjälmaren

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på den officiella anslagstavlan placerad på klubbhusets veranda.

1.2

Följande hantering av SRS-tal gäller:
a) SSF’s SRS-tal för standardbåtar tillämpas.
b) För andra båtar än standardbåtar används SRS-mätbrev.
c) Båtar får även åberopa SRS-mätbrev för annan båt av samma typ, förutsatt att
segelsättning och andra förutsättningar är lika.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 15 maj 2017 på http://bit.ly/seaseainterboat

3.2

Anmälan ska innehålla alla uppgifter som formuläret efterfrågar.

3.3

Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas på plats med Swish.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 20 maj kl. 8.50.

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
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4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.

4.6

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
27 maj 2017:
8.40-8.50
Registrering
9.00
Seglarmöte
10.30
Starttid för första båt.
Prisutdelning snarast efter sista båts målgång.

5.2

1 kappsegling är planerad.

6.

Genomförande

6.1

Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS)

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Storhjälmaren

8.

Banan

8.1

Banan är en distansbana med beräknad seglingstid för båten med lägst SRS-tal
på ca. 6 timmar.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

11.

Priser

11.1

Nyttopriser från vår sponsor delas ut.

Datum: 1 maj 2017
Namn: Thomas Sjöstrand

