Inbjudan
Tävling:

Roxenregattan, kappsegling enligt SRS för kölbåtar

Datum:

lördag 17 maj 2014

Arrangör:

Linköpings Segelsällskap, LSS och Segelsällskapet Roxen, SSR

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR 2013-2016) samt gällande SRS regler och tävlingens
seglingsföreskrifter.

1.2

Båt som inte är medtagen i årets SRS-tabell eller inte har ett gällande SRS-mätbrev får
delta med ett från tävlingsledningen tilldelat godtyckligt SRS-tal.

1.3

En båt får anmälas med ett alternativt SRS-tal, utan undanvindssegel. Ändring (med/
utan undanvindssegel) medges fram till registreringstidens slut.

1.4

Flytvästar skall finnas ombord för samtliga besättningsmedlemmar. Mobiltelefon,
helst i vattentätt fodral, skall finnas ombord.

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 ska göras senast torsdag 15 maj på www.linss.se/roxenregattan eller på
telefon 070-914 33 89.

3.2

Ingen anmälningsavgift.

4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Berg senast 10:30.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

09:30 – 10:30
11:00
12:00
15:00 (prel.)

Registrering vid Berg
Skepparmöte
Första start med lägst SRS-tal
Prisutdelning

Efter kappseglingen förtöjer båtarna åter hamnen i Berg. I väntan på prisutdelning
blir det After Sail/ förtäring till självkostnadspris.

7.

Genomförande

7.1

Tävlingen seglas med jaktstart (individuella starttider som utdelas vid skepparmötet).

7.2

Resultatet beräknas utifrån seglad tid korrigerad enlig SRS regel.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Seglingen genomförs i västra delen av Roxen med utgångspunkt från Bergs
slussar.

9.

Banan

9.1

Seglingen sker på en bana med utlagda rundningsbojar omfattande ca 10 Nm.

12.

Priser

12.1

Vandringspris, glas samt nyttopriser från tävlingens sponsorer.

Övrig info
Kappseglingsnämnden uppmanar alla som inte kappseglar att komma och titta på,
gärna till sjöss med egen båt eller på plats vid Bergs slussar.
Saknar du besättning? Uppge detta i anmälan så kan intresserade själva ta kontakt.
Har man ont om tid kan besättningsmedlemmar ansluta vid Berg.

Välkomna!
Kappseglingsnämnden LSS/ SSR

