Inbjudan
Tävling:

Ändring 2014-03-18

Vänern kors & tvärs.
Tävlings- och Eskaderklass för kölbåtar och flerskrovsbåtar.

Datum:
2014-07-07--09
Arrangör: Värmland- Västergötlands Seglarförbund i samarbete med
SSW, MSK och Sjötorps Segelsällskap
1
1.1

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

1.2

Tävlingen ingår i VVSF.s Vänerserie 2014 för tävlingsklassen.
Tävlingsbestämmelser för Vänerserien 2014 gäller.
( Se www.vvsf.se kölbåt/Vänerserien)

1.3

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam

1.4

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet
eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas
utan sådana segel.
Detta ska anmälas senast vid registrering (Gäller hela regattan )

1.5

Andrag på SRS-tal för flerskrovsbåtar enl SRS Appendix 1.3 gäller.

1.6

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning.
Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder
eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn
eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2.
En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det
sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.6

Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning, 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.

1.7

Vindroder och autopilot är tillåtna endast i eskaderklassen.

1.8

Byte av besättningsmedlemmar är tillåten mellan kappseglingarna.

2.
2.1

Villkor för att delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som
är ansluten till sin nationella myndighet (SSF ).
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

2.3

Villkor för deltagande i tävlingsklassen är att
båt är anmäld för samtliga kappseglingar.( Alla sträckor )

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.

2.4

Deltagarantalet är begränsat till max 60 båtar.

2.5

För deltagande båtar gäller totallängd minst 6.0 m.

2.6

Besättningslista ska lämnas vid registrering samt vid byte av
besättningsmedlemmar.

3.
3.1

Anmälan
Anmälan ska göras SENAST 2014-06-15 på VVSF.s hemsidas
anmälningsmodul

3.2

Anmälan ska innehålla SRS -tal som gäller hela tävlingen.

3.3

Anmälningsavgiften är 500:- för hela serien eller 300:- per kappsegling.
Betalning sker via bg 5650-6934 (ange VKT ) eller kontant i samband
med registrering.
Efteranmälan kan ske dock senast vid registrering
1000:- alla etapper, 500:- /etapp.

3.4

Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat,
deltagarförteckning och event bilder får publiceras på internet

4.
4.1

Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen
senast kl 21 00 dagligen, utom 6/7 i Bösshamn kl 14 00-17 00.

4.2

Giltigt mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.
Gäller tävlingsklassen!
Gäller EJ båtar som finns i SRS-tabellen.

4.3

Stickprovskontroll kan genomföras.

5.
5.1

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.
6.1

Tidsprogram
Program
Besiktning, säkerhetskontroll stickprovskontroll.
Registrering 2014-07-06 14 00—1700 alt dagligen senast kl 2100
Invigning
2014-07-06 kl 19 00
Skepparmöte 2014-07-06 kl 19 00 samt dagligen i samband med
prisutdelning

Tid för första start: Tidigast kl 09 00
Dock kan båt med SRS-tal mindre än 1.00 erhålla tidigare starttid
Prisutdelning dagligen ca kl 20 00
6.2

3 kappseglingar är planerade

7.
7.1

Genomförande
Båtarna startar med SRS-talet enl TID PÅ DISTANS-metoden.
(Omvänt SRS-tal)
Utförlig startinstruktion med aktuella starttider för aktuell bana och
vindstyrkor anslås och utdelas dagligen kl 08 00.
Omräkning kan ske enl ”Användarhandledning SRS 2012”
Dagsresultat är underlag för daglig prisutdelning.

8.
8.1

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs i S Ö delen av Vänern

Banan
9.1
Bansträckning
Dag 1 7/7 Bösshamn - Mariestad
Dag 2 8/7 Mariestad - Sjötorp
Dag 3 9/7 Sjötorp - Mariestad
9.2

Utförlig bansträckning utdelas vid registrering
Där farledsprickning förekommer skall dessa passeras prickrätt.

9.3

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att alla båtar når
dagens slutmål innan kl 18 00.

10.
10.1

Protester och straff
För tidig start och provstart på startlinjen medför 30 min tillägg på
använd (seglad) tid.

11.
11.1

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

12.
12.1

Priser
Vandringspris samt hederspris i tävlingsklassen.

12.2

Vandringspris Klubblag
(Summan av de 3 bästa slutplaceringsresulten i tävlingsklassen )

12.3

Övriga priser enligt senare information.

Datum: Vänersborg 2014-03-18

