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Inbjudan för StrSS kommunmästerskap och Slutsegling med Appendix S.
Kappsegling: KM & Slutsegling

Datum: 22 september

Arrangör: Str SS

1.

Regler

1.1

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

1.2

Personlig flytutrustning ska vara påtagen enligt KSR 40.

1.3

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

1.4

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded
kappsegling (SRSs).

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 via Face-Book eller via telefon till Åke C 070 76 05 223 senast kl 16.30
den 21 september.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om: Namn, båttyp, segel nr, och SRS tal med eventuellt
Mätbrevs nr. Anmälan gäller för båda kapseglingarna även om man avser att bara segla en
av dessa.

4.

Tidsprogram

4.1

Första varningssignal. Tidigast kl 10.30 för KM och 15 min efter sista båten i mål för KM
för Slutsegling.

5.

Kappseglingsområde

5.1

Kappseglingarna genomförs på Ulvhällsfjärden. Ca 70 minuter/styck

6.

Banorna

6.1

KM: Distansbana. Banan meddelas via Facebook och hemsida senaste kl 16.00 21 september. Vid olika alternativ kommer flagga 1 visas för bana 1 osv.
Slutsegling: Banan är en kryss/länsbana 3 varv ca 70 min.

7.

Protester och straff

7.1

Vid utebliven personlig flytutrustning straffas båt med 60 sec. på seglad tid.

8.

Poängberäkning

8.1

Handicapberäkning enligt SRS. Seglad tid x SRS-tal = beräknad tid

