Vårsegling
Lördag 19 maj 2018
Inbjudan
Tävling:

Vårseglingen, kappsegling enligt SRS för kölbåtar

Datum:

lördag 19 maj 2018

Arrangör:

Linköpings Segelsällskap, LSS

Övrig info:

Kontakt: Torbjörn Gunnarsson 0706-949444, mail:seglingssektionen@linss.se

1.

Regler

1.1

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

1.2

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för
kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast
registreringstidens slut.

1.3

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.

1.4

Alla båtar skall medföra säkerhetsutrustning så som: ankare, lina, öskar/hink, förstaförban, kniv,
telefon.

2.

Villkor för att delta

2.1

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

2.2

Varje deltagande 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 tävlingen.

2.4

Varje tävlande samtycker till att resultatlistor och bilder får publiceras på berörda webbsidor.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan görs på LSS hemsida http://linss.se/varsegling-2018
Förutsatt att punkt 7.1 är uppfylld kan anmälan även göras vid registreringen på
tävlingsdagen. Dock, hjälp arrangören genom att göra en föranmälan i god tid.

3.2

Anmälningsavgift 50kr betalas senast vid registreringen.

4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Segelbåtshamnen senast 09:00.

4.2

Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.
Dispens tillåts för båttyp Mustang Jr.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Registrering
Skepparmöte
Första start
Andra start
Prisutdelning

senast 09:00
10:00
ca 12:00 (varningssignal)
10 min efter sista båt i mål i föregående segling
16:00 (preliminär)

I väntan på prisutdelningen erbjuds det After Sail i LSS klubbhus.
6.2

Två kappseglingar är planerade.

7.

Genomförande

7.1

Tävlingen genomförs då minst 5 båtar är anmälda senast kl 12.00 torsdag 17 maj.

7.2

Preliminärt en SRS-klass med gemensam start.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på Roxens vatten mellan Berg och Ekängen.

9.

Banan

9.1

Banan är en kryss-länsbana, två varv.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet enligt KSR appendix A. Poängberäkning sker för varje delsegling. Ingen segling
får räknas bort.
Handicapberäkning enligt SRS 2018. Seglad tid x SRS-tal = beräknad tid.

11.

Priser

11.1

Vandringspris och utlottningspriser.

Välkomna!
LSS Seglingsssektion

