Tävlingsbestämmelser för Liros cup, Vänerpokalen 2019
Arrangeras av VVSF, Värmland-Västergötlands Seglarförbund, tillsammans med nedan
angivna klubbar.

Allmänt:
Dessa tävlingsbestämmelser gäller tillsammans med regattans seglingsföreskrifter och
inbjudan.
För att regattans kappseglingar skall räknas i Liros cup,Vänerpokalen skall
Tävlingsbestämmelser för Liros Cup,Vänerpokalen användas.
Om regatta ingående i Liros Cup,Vänerpokalen samarrangeras med Regionkval, Elitserie
eller GP för Zoom8 kan seglingsföreskrifterna anpassas.
” Vid samtliga Liros-Cupregattor arrangeras separat tävling för B-optimister inom
Liros- Cup konceptet där B-optimist har separat start samt kort förenklad bana”
Arrangörer rekommenderas att tillhandahålla särskild följebåt för B-optimister med
uppgift att opartiskt hjälpa dem att segla banan. I inbjudan bör det framgå om klubben
avser att göra lunchuppehåll i land. Om regattan innehåller fler än 3 seglingar räknas
endast de tre första seglingarna med i Liros Cup,Vänerpokalen.
Starttid:
S6.1

Tid för första start är kl. 11.00.

Protesttiden:
S1.15.1
Protesttiden är 30 minuter.

Appendix A – Poängberäkning
Antal kappseglingar
A1
Antal planerade kappseglingar är 3 stycken per regatta.
I serien för LIROS cup/Vänerpokalen ingår följande regattor 2018:
Regatta
Framnäsregattan
Vårregattan
Juniregattan
Vänersborgsträffen

Datum
18/5
25/5
9/6
24/8

Klubb, plats
SSW, Lidköping
SHBS, Skoghall
KKF, Karlstad
VÄSS, Vänersborg

Vid enskild regatta gäller att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.
Seglare som är anmäld men INTE kommer till regattan anses ej ha deltagit i regattan.
Serien omfattar följande klasser:
E-jolle, Zoom8, Laser radial, Optimist A.
Definition av genomförd serie för Vänerpokalen:
Minst två (2) båtar i varje klass skall ha gått i mål i minst 4 kappseglingar för att serien
ska vara genomförd.
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Poängberäkning:
A2
Varje båts slutpoäng i serien är summan av poängen i alla kappseglingar
utom de resultat som räknas bort.
Borträkning sker enligt följande mönster:
5- 7 genomförda kappseglingar innebär möjlighet att stryka 1 kappsegling
8-11 ”
”
2 kappseglingar
12-15 ”
”
3 kappseglingar
>15 ”
”
samtliga kappseglingar
fler än 12
Lågpoäng- och bonuspoängsystemen
A4
Poängberäkning sker enligt appendix A, lågpoängsystemet.
Poäng för kappsegling i en serie som är längre än en regatta
A9
Båt där rorsman efter personlig ankomstanmälan men inte startat, inte gått i mål,
utgått efter att ha gått i mål eller diskvalificerats får poäng för en placering som är en mer
än det antal anmälda båtar i den aktuella kappseglingen i sin klass.
Båt som startat i någon kappsegling i serien anses ha anmälts till hela serien och erhåller
retroaktivt DNC i ej genomförda kappseglingar.
DNC motsvarar poäng för en placering som är en mer än antalet anmälda båtar i den
kappsegling i serien med störst antal anmälda båtar.
DNC kan således inte omvandlas till en platssiffra förrän sista kappseglingen är
genomförd.

Anmälan:
Anmälan ska göras senast onsdagen före aktuell tävlingsdag. Efteranmälning är möjligt
fram till ankomstregistreringen under förutsättning att det finns tillräckligt många anmälda
vid den ordinarie anmälningstiden utgång för att regattan ska kunna genomföras. Arrangör
har rätt att ställa in regattan eller del av regatta (klass) vid för litet antal deltagare vid
ordinarie anmälningstids utgång.

Priser:
VVSF skänker priser i form av pokal, till de tre främst placerade i varje klass, samt
vandringspris till klasserna Optimist A , E-jolle och Zoom 8 utgörande totalpris för hela
serien Liros Cup /Vänerpokalen.
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