Inbjudan till övningsseglingar på tisdagar i Västerås
Tävling:

Västerås Övningsseglingar 2017 i SRS

Datum:

9 maj – 5 september, 2017

Arrangör:

Arrangör: WSS, BSL och SSA
Seglingsledare
WSS - Robert Wahlén 070-5323355
BSL - Magnus Eriksson 073-079 90 50, Daniel Hedlund 070-5249930
SSA – Camilla Rosenberg 070-1626355

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR 2017-2020) med Appendix S.

1.2

Tävlingen är öppen för båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal. Båt som saknar
giltigt SRS-tal kan få ett sådant tilldelat av tävlingsledning. Ägaren ska innan
kappsegling ta kontakt med sin klubbs kappseglingsansvarig och sedan till Robert Wahlen som fastställer SRS-talet för tisdagseglingarna

1.3

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 till seglingsledningen på Piren/Startbåten innan första
varningssignalen och gäller för alla kappseglingar den dagen.

1.6

Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller
inte.

1.10

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. En båt som
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

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.

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 sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast kl. 18.00 dagen före båten kappseglar för första
gången i serien. Anmälan görs via www.vastsf.se.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter som efterfrågas på www.vastsf.se

3.3

Anmälan och deltagande är kostnadsfritt.

4.

Registrering

4.1

Registrering anses genomförd i samband med genomförd anmälan enligt punkt
”3. Anmälan”.

4.2

Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna finns på www.vastsf.se.

6.

Tidsprogram

6.1
9 maj, första start 19:00 BSL
16 maj, första start 19:00 SSA
23 maj, första start 19:00 WSS
30 maj, första start 19:00 BSL
6 juni, första start 19:00 SSA
13 juni, första start 19:00 WSS
Sommaruppehåll
1 augusti, första start 18:30 BSL
8 augusti, första start 18:30 SSA
15 augusti, första start 18:30 WSS
22 augusti, första start 18:30 BSL
29 augusti, första start 18:30 SSA
5 september, första start 18:30 WSS
Tid för första varningssignal 5min före start.
Prisutdelning sker på Västmanlands SF årsmöte (tid och plats meddelas på
www.vastsf.se )
6.2

24 kappseglingar är planerade, dvs. två varje tävlingsdag.

7.

Genomförande

7.1

Kappseglingarna genomförs på inre Västeråsfjärden.
Två alternativ finns:
Start vid Lögarängs-piren eller
vid ett startfartyg strax utanför Lögarängspiren.
Banbeskrivningarna finns i seglingsföreskrifterna och är olika distansbanor beroende på vindriktning, banorna seglas ett eller flera varv. Val av bana bestäms av
seglingsledningen innan start.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på inre Västeråsfjärden.

9.

Banan

9.1

Olika förutbestämda banalternativ banor med fasta märken. Valet av bana görs
för att i möjligaste mån främst vara en kryss-länsbana.

10.

Protester och straff

10.1

Appendix T gäller, avdelning A, B och D.

11.

Poängberäkning

11.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att de 15 bästa
resultaten räknas, men vid 15 eller färre kappseglingar räknas samtliga

12.

Priser

12.1

Pris till vinnaren delas ut på Västmanlands SF årsmöte (tid och plats meddelas
på www.vastsf.se ).

Datum: 2017-04-04

