Inbjudan till ÖDSF / NSS Skärgårdscupen för kölbåtar.

Tävling:

Särgårdscupen för kölbåtar

Klasser

SRS 1 för kölbåtar från och med eller högre än SRS 0,790
SRS 2 för kölbåtar med SRS lägre än eller t.o.m. 0,789

Datum:

2020-07-25

Arrangör:
Norrköpings Segelsällskap NSS
_________________________________________________________________________

1.

Regler

1.1

Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna SRS-reglerna och KSR med appendix S.

1.2

Båt som deltar i SRS 1 och SRS 2 skall finnas i Svenska Seglarförbundets SRS tabell.
Alternativt skall skeppare senast vid registrering kunna uppvisa giltigt SRS mätbrev.
SRS tal för ”Shorthandedsegling” kan åberopas om det finnas i giltigt mätbrev .

1.3

Om fler än tre båtar innehar SRS mätbrev med speciellt tal för ”Shorthandedsegling” kan
seglingsledningen besluta om att dessa bildar egen klass.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlingen är Regional

2.2

Den person ombord som har ansvaret är Skeppare och ska vara medlem av en klubb
som är ansluten till SSF. Om sådant medlemskap saknas är man välkommen att bli medlem i NSS.

2.3

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4

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 tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan görs på www.nss.nu samtidigt som anmälningsavgift inbetalas på NSS BG
5938-9817, anmälan skall ske senast 2020-07-23.
Efteranmälan kan ske på plats mot förhöjd avgift.

3.2

Vid anmälan skall uppgift lämnas om skepparens namn födelsedata klubbtillhörighet,
båttyp, segelnummer, SRS-tal, i förekommande fall SRS-mätbrev samt om båten seglar
med eller utan spinnaker.
Skepparens kontaktuppgifter i anslutning till tävlingsperioden anges.

3.3

Anmälningsavgift
Startavgift är 200 kr för båt som anmälts och betalning registrerats på NSS konto senast
2020-07-23.
För efteranmäld båt betalas 300 kr vid registreringen med Swish eller kort.
Önskas bryggplats över natt i samband med tävlingen anmäls detta i samband
med anmälan. Båtplats över natt för tävlande kostar 150 :-/natt.

3.4

Registrering sker i kansliet (kajutan) och då skall giltigt SRS-Mätbrev för mätbrevsbåt
kunna uppvisas.

3.6

Kansliet är öppet kl 09.30 – 10.00 aktuell tävlingsdag.

5.
5.1

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifter lämnas ut i samband med registrering.

6.
6.1
6.2
6.2
6.3

Tidsprogram

7

Genomförande

7.1

Seglingen genomförs som fleetrace.

7.2

Seglingen genomfors i samband med NSS ordinarie sommarserie.

Anmälan och registrering
kl. 09.30 – 10,00
Skepparmöte
kl 10,00
Första varningssignal
kl 10,55
Prisutdelning
snarast möjligt efter eventuell protestförhandling.
Varningssignal avges ca.15 minuter före prisutdelning.

8.
8.1

Kappseglingsområde

9.

Bana

9.1

Bana utgörs av distansbanor i skärgården 10 – 17,5 NM beroende på vind och klass runt
fasta rundningsmärken som anges på sjökortskopia eller motsvarande vid registreringen.

10.

Protester och straff

10.1

Enligt KSR 61.1.a skall du ropa ”protest”, visa protestflagg, ha ögonkontakt med den som
protesten avser samt förvissa dig om vittnen.
Svarande båt kan frita sig genom att ta ett en- eller tvåsvängsstraff enligt KSR 44.2

10.2

Skriftlig protest skall i nlämnas till NSS kajuta senast 30 minuter efter det att sista båt
gått i hamn vid NSS klubbhus, om svaranden inte fritagit sig.
Protestförhandling kommer att genomföras snarats möjligt och ledas av dagens seglingsledare som avgör protesten.
Beslutet kan ej överklagas.

11.

Priser

11.1

Prisutdelning äger rum vid NSS klubbhus snarast efter sista båts målgång och
eventuell protestförhandling genomförts.
Pris i SRS 1 och 2 utdelas till klassegrare samt hederspriser i övrigt beroende på antal
startande i klassen

11.2

Pris utdelas till på prisutdelningen närvarande skeppare eller ställföreträdande
besättningsmedlem.

Kappseglingarna genomförs SO – SV om Arkösund.

Datum: 2020-07-10
Lars-Erik Hjortstig

