Inbjudan till NSS Arköregattan 2018 för Jollar.

Tävling:

Arköregattan 2018 för jollar

Klasser:

Optimist, Laser, Tvåkrona, Trissjolle, m.fl. för bildande av egen klass erfordras
3 startande båtar

Datum:

2018-08-05

Arrangör:
Norrköpings Segelsällskap NSS.
_______________________________________________________________________
1.
1.1

Regler
Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna
(KSR 2017-2020) och med appendix S.

2.
2.1

Villkor för att delta

2.2

Ansvarig person ombord är Skeppare och ska vara medlem i klubb ansluten till SSF.
Om medlemskap saknas är Du välkommen att bli medlem i NSS.

2.3

Deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad eller på annat sätt kunna garantera att ansvar
för skada på annan båt är väl tillgodosett.

2.4

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4 Besluta att kappsegla.
NSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband
med eller före, under eller efter tävling.

3.
3.1

Anmälan

3.2

Tävlingen är öppen och regional

Anmälan görs på www.nss.nu senast 29 juli. Efteranmälan mot förhöjd anmälningsavgift
kan göras på plats före registreringen.
Vid anmälan ska uppgift lämnas om skepparens namn, födelsedata, klubbtillhörighet, båttyp (klass), segelnummer och skepparens kontaktuppgift under tävlingsperioden.
Med ändring av KSR räknas man som junior t.o.m. det år man fyller 18 år

3.3

Anmälningsavgift
Anmälningsavgift som betalas till NSS BG 5938-9817 innan 2018-07-29 är
0 kr/båt för NSS juniormedlemmar
100kr/båt för icke NSS-medlem och NSS Senior
.
Efteranmälningsavgift för anmälningsavgift som betalas senare än 2016-07-29
100 kr/båt för NSS juniormedlem
200 kr/båt för icke NSS medlem och NSS Senior

3.4

Efteranmälningsavgiften betalas i NSS tävlingskansli vid registreringen med Swish eller
betalkort innan start.

3.5

Kansliet är öppet kl 08.30 – 9.30 aktuell tävlingsdag

5.
5.1

Seglingsföreskrifter

6
6.1

Seglingsföreskrifter lämnas ut på plats i samband med registreringen.

Tidsprogram
2018-08-05

6.2

Registrering och ev. efteranmälan
Skepparmöte
Första start

kl 08.30 – 09.30
kl. 09.45
kl. 11.00

Prisutdelning snarast efter avslutade seglingar och ev. protestförhandling

7
7.1

Genomförande

8.
8.1

Kappseglingsområde

9.
9.1

Banor

3 seglingar är planerade.

Kappseglingarna genomförs på vattnen nära NSS klubbhus.

Seglingarna kommer att genomföras på kryss-läns bana. I banan lägges två kryssmärken för
att skapa kortare bana för Optimistjollarna. Detta anges i seglingsföreskrifter och på
skepparmötet.

10.
10.1

Protester och straff
Protest ska enligt KSR 61.1 signaleras till svarande båt genom att tydligt ropa ”protest” och
ange vem protesten avser. Seglaren ska förvissa sig om vittnen samt att svaranden uppfattat protesten.
Svarande kan frita sig genom att frivilligt ta ett en- eller tvåsvängsstraff enligt KSR 44.2.

10.2

Skriftlig protest lämnas till tävlingsledningen snarast efter målgång, om svaranden inte
fritagit sig. Seglingsledaren för dagen avgör protesten och beslutet kan inte överklagas.

11.
11.1

Poängberäkning

12.
12.1

12.2

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A

Priser
Prisutdelning äger rum vid NSS klubbhus snarast efter sista båts målgång och att ev.
protesförhandling slutförts.
Pris delas ut till klassegrare samt hederspriser beroende på antal startande.
Varningssignal ges ca 15 min. före prisutdelning.
Pris utdelas till på prisutdelningen närvarande skeppare eller ställföreträdande
besättningsmedlem.

Datum: 2018-06-09
Lars-Erik Hjortstig

