Inbjudan DM jollar 2015
Klasser:
Datum:
Arrangör:

E-jolle, Optimist, Zoom8
2015-09-12
Hjo SS

1.

Regler

1.1

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

1.2

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat
land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig
utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning.
Detta ändrar KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt

1.3

För optimist gäller följande förändring av KSR 61.1 ”Båtar är inte undantagna från kravet att visa röd flagga enligt p2 i KSR 61.1a. Det här
ändrar KSR 61.1 a”

2.

Villkor för att delta

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som
är ansluten till sin nationella myndighet.
Vid DM ska klubben tillhöra distriktet.

2.2

Varje deltagande 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 sakeller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2015-09-07 till andreas.freden@telia.com

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om klubb, namn på tävlande, segelnummer, klass telefonnummer och mailadress

3.3

Anmälningsavgiften är 100:- och betalas vid registrering

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2015-09-12
kl. 09.00-09.45

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningssignal
Prisutdelning

6.2

Tre kappseglingar är planerade.
Ingen start efter kl 15:00.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på vattnen utanför Hjo hamn.

9.

Banan

9.1

Banan är en trapetsoidbana

10.

Protester och straff

10.1

KSR appendix P gäller.

09.00-09.45
10.00
11.00
snarast efter sista seglingen

11.

Poängberäkning

11.1

Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid
tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.2

Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som
mästerskap.

12.

Priser

12.1

Pris utdelas till de tre första i varje klass

13.

Övrigt
Genom att anmäla sig till regattan accepterar seglaren att resultatet,
med namn och bilder, kan komma att publiceras på Hjo SS hemsida på
Internet. www.hjoss.se
Vid frågor får ni gärna kontakta
Andreas Fredén
Tel: 0702-749 699
Andreas.freden@telia.com

Välkomna till Hjo SS

