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Inbjudan
Kappsegling: Särö Laser Master
Standard och Radial
Datum:

2019-05-25

Arrangör:

Särö Båtklubb

1.

Regler
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 på 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 2019-05-20 till kappsegling@sarobk.com

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om
- Rorsman
- Segelnummer
- Klubb
- Standard eller radial klass
- Mobilnummer

3.3

Anmälningsavgiften är 350 kr och betalas genom bankgiro 840-5342 eller
swish 123 055 45 50.
Efteranmälningar mottages fram till den 25/5. Avgift 400:-.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-05-25 kl. 10.00.
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5.

Tidsprogram

5.1

Program
Registrering senast 2019-05-25 kl. 09.30
Skepparmöte kl. 10.00
Tid för första varningssignal kl. 10.45
Prisutdelning snarast efter sista seglingen.

5.2

Fyra kappseglingar är planerade. Seglingarna genomförs om möjligt i en följd.

6.

Genomförande

6.1

Standard och radial startar i samma start.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i direkt anslutning till klubbhuset eller väster därom
utanför Bastholmen.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-länsbana.

9.

Protester och straff

9.2

Anges i seglingsföreskrifterna.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.
Appendix A:A2 ändras till: Inga seglingar får räknas bort.

11.

Priser

11.1

Priser till ca var 5:e båt i respektive klass.

Datum: 2019-04-28
Kontakt: Pippi Carlsson, 0708-717205

