Inbjudan regionkval 1 för region3, optimistjolle, 27-28 juni 2015
Arrangör:

Skoghalls båtsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2

Den protesterande båten måste vid målgången meddela seglingsledningen att
den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR
61.1a.

1.3

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.5

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig
utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter
och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR
Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas
på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att delta

2.1

För att delta krävs att:
1) Rorsman är medlem av en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
2) Rorsman är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet och har erlagt
medlemsavgift.
3) Båten är registrerad hos SSF och innehar giltigt mätcertifikat.
4) Rorsman deltar i regionkval i den region som seglarens hemmaklubb tillhör.

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad om minst SEK 5 miljoner.

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
tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2015-06-22 till Marianne Stålheim 076-767 5055
mariannestalheim@gmail.com

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, segelnummer och klubb.

3.3

Anmälningsavgiften är 360 kr, varav 90 kr är klassförbundsavgift, och betalas
genom bg 132-8962.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2015-06-27 kl. 09.30.

4.2

Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Stickprovskontroller kan komma att ske.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Lördag 27/6
Lördag 27/6
Lördag 27/6
Söndag 28/6

08.00-09.30
09.30
11.00
10.30

Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningssignal
Tid för dagens första varningssignal

Ingen varningssignal ges efter 15.00 på söndagen.
Prisutdelning snarast efter sista seglingen.

6.2

6 kappseglingar är planerade

7.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på vattnen utanför Mörudden, Hammarö.

8.

Banan

9.1

Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna. Banan kommer att anpassas så att en
kappsegling tar cirka 40 minuter.

9.

Protester och straff

9.1

KSR Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras "Andra" till
"Andra och därefter följande".

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga.

11.

Priser

11.1

Priser delas ut till var femte startande.

Datum: 2015-06-08

Övrigt
Boende:
www.morudden.se
http://visitkarlstad.se/om-oss/turistbyra/

Vägbeskrivning: Hammarö/Skoghall är beläget ca 7 km söder om Karlstad.
Följ skyltning mot Skoghall och därefter Mörudden (badplats)
Resande som kommer västerifrån bör notera vägarbeten på E18 utanför Grums som
medför ca 20 minuter längre resväg.

