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Inbjudan
Kappsegling: Rikscup 2018 606 och C55
Datum:

12-13 Maj

Arrangör:

Stenungsunds Segelsällskap

1.

Regler

1.1

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

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 11/5 2017 till på StSS hemsida (www.stss.se).

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter enligt anmälningsformulär på stss hemsida
(rorsman, besättningsmedlemmar, segelnummer, båtklubb, adress, telefon och
email)

3.3

Anmälningsavgiften är 500 sek och betalas med direktbetalning i anmälningsmodulen eller genom bg 877-9258 till Stenungsunds Segelsällskap.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 12/5 2017 kl. 0900

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
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4.3

Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets
föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten
kappseglar.

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.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Sjösättning
kl 1800-2100
Sjösättning
kl 0730-0900
Registrering
kl 0800-0900 den
Skepparmöte
kl 0915
Tid för första varningssignal kl 1055
Tid för första varningssignal kl 0955
Prisutdelning Snarast efter färdigt resultat.

11/5 2018
12/5 2018
12/5 2018
12/5 2018
12/5 2018
13/5 2018

5.2

7 kappseglingar är planerade

6.

Kappseglingsområde

6.1

Kappseglingarna kommer att genomföras på vattnet i hakefjorden

7.

Banan

7.1

Banan är en kryss-läns-bana med kryssgate, länsgate.

Start – 1S/B – 4S/B – 1S/B – 4SB - Mål

När flagga T visas på startfartyget ökas banan med ett varv till
Start – 1S/B – 4S/B – 1S/B – 4SB - 1S/B - Mål

9.

Protester och straff

9.1

Tvåsvängsstraff i enlighet med KRS 44.1 ändras till ett ensvängsstraff.
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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

Ett pris delas ut till var femte deltagande båt

Datum: 17/4 2018
Namn: Anders Torén/ Karl-Erik Hansson

Bilaga till inbjudan.
Inkvarteringsmöjligheter: Bästkustens Turistbyrå, telefon + 46(0)303 815 50.
Sjösättningsmöjligheter finns med kran i klubbens hamn.
Vägbeskrivning:
Kör E 6 mot Stenungsund. Kommer man söderifrån ta väg 160 mot Orust och Tjörn. Kör in
mot Stenungstorg. Tag vänster vid Statoil bensinstation/Mc Donalds. Följ skyltar "Segelklubb". Kommer man norrifrån på E6 tag av vid Stenungsundsmotet. Följ skyltar Tjörn och
Orust. Kör in mot Stenungstorg. Tag vänster vid Statoil bensinstation/Mc Do-nalds. Följ
skyltar "Segelklubb".

