Inbjudan våregatta för jollar den
31 augusti i Långedrag
1.

Regler

1.1

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

2.

Villkor för att delta

2.1

Rorsman skall vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.

2.4

Namn på deltagare samt bilder och resultatlistor kan komma att publiceras på hemsidan. Genom att anmäla sig till regattan lämnar seglaren aktivt sitt medgivande till sådan publicering.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan kan göras på LDSS hemsida och betalning kan ske senast torsdag den 28
augusti på plusgiro 81 85 46-4 eller med kort eller kontant på lördagen.
Anmälan kan också göras senast på expeditionen senast kl 9:30 på aktuell tävlingsdag.
Kostnad
100 kr för enmansjollar
200 kr för tvåmans jollar

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 9:30 på aktuell tävlingsdag

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Lördag 10 maj

kl. 09.00-09.30 Anmälan och Registrering
kl. 09.45 Rorsmansmöte
kl. 11.00 Varningssignal för dagens första segling.

6.2

Tre kappseglingar för varje regatta är planerade

7.

Genomförande

7.1

Alla kappseglingar genomförs utan insegling. Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.
Minst fem anmälda båtar innan anmälningstidens utgång behövs för att egenstart skall kunna för denna klass skall kunna startas. Om inte så kommer
LDSS att starta flera olika mindre klasser i en och samma start. Informatiom
om detta ges vid rorsmansmötet.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs direkt utanför Långedrag.

9.

Banan

9.1

Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna. Banan kommer att anpassas så att en kappsegling tar cirka 30 minuter.

11.

Poängberäkning

11.1
.

Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller. Samtliga kappseglingar räknas
Sammanlagt resultat för Opti Spring Cup kommer att utgöras av respektive poäng
från varje regatta, dvs inte varje kappsegling.

12.

Priser

12.1

Pris till var 5:e deltagande anmälda innan ordinarie anmälningstid utgång.

Övrigt
Ytterligare information; karta, sjökort, vägbeskrivning, sjösättningsmöjligheter, servering mm kommer att läggas ut efterhand på respektive klubbs hemsida.
Välkomna!

