Inbjudan till Vänern Kors o Tvärs 2016
Tävling:

Vänern Kors o Tvärs
Distanskappsegling med tre dagsetapper med SRS jaktstart. Två kappseglingsklasser och en eskadersegling i samma regatta.
Tävlingen ingår i VVSF SRS Cup

Datum:

20 juli – 23 juli 2016

Arrangör:

Värmland Västergötlands seglarförbund i samarbete med Segelsällskapet
Åmålsviken och Segelsällskapet Westgötarne.

1.

Regler

1.1

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

1.3

Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:
Klass A Båtar med undanvindsegel, SRS-tal enligt tabell eller SRS mätbrev,
Klass B Båtar utan undanvindsegel, SRS-tal enligt tabell eller SRS mätbrev.
SRS shorthandedavdrag tillämpas.
Eskader: Båtar som seglar eskader inbjudes att starta enligt samma tidsschema
som de tävlande båtarna för att befinna sig samtidigt på banan och nå resp
etappdestination ungefär samtidigt som de tävlande. Båtar utan SRS-tal får ett

skattat SRS tal av tävlingsledningen. Det upprättas ingen resultatlista i eskaderklassen. Eskaderbåtar seglar med nationsflagga.
1.4

Lagtävling.
De tre bästa båtarna från samma klubb deltar i lagtävling. Resultatlistan räknas
fram genom att använda sammanlagd poängsiffra för de tre båtarna.

1.7

Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller
inte.

1.9

Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald
och tillhandahållen av arrangören.

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 och KSR Appendix S17.2. 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 till och med 13 juli 2016. Efteranmälan mot förhöjd avgift.
Anmäl via formuläret på VärmlandVästergötlands seglarförbunds hemsida
www.vvsf.se/
Det går även att ringa Per Åberg 0705169262

3.2

Anmälningsavgiften är 500 kr eller 200 kr per etapp. Betalas genom insättning
på Swedbank 8299-0, 903 526 146-1. Ange ”VänernKT” och skepparens namn,
båttyp och antal personer i besättningen.
Vid efteranmälan är beloppen 700 kr resp. 300 kr

3.3

Gemensamma måltider:
Grundidén är att vi äter tillsammans, ankomstkvällen i Åmål:
Nyöppnade ”Hamn Companiet” Fläskfile m rostad potatis,sallad o vatten 100:Hamnkrogen i Sunnanå……………meddelas snart på denna plats!
Ekenäs Gästhamn: Tacobuffé 75:På Mista udde har var och en med egen grillmat .

Om någon ej vill vara med i detta ”paket” någon kväll, måste detta anges vid
anmälan. Var och en betalar för sig själv vid varje ställe.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i SSÅV´s klubbhus 20 juli 16.0019.00. För de som ansluter vid senare etapp sker registrering i Sunnanå resp Mista udde 18.00-19.00 resp. dag.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifter delas ut vid registrering. Exakt banbeskrivning och respittidtabeller delas ut vid rorsmansmöte för respektive etapp.

6.

Tidsprogram

6.1

20 juli
16.00 – 19.00 Registrering vid tävlingsexpeditionen i SSÅV´s klubbhus Åmål
19.00 Tävlingsledning välkomnar till årets VänernKT
19.15 Matservering öppnar
Båtar skall vara tillgängliga för besiktning vid registreringen.
21 -23 juli
09.00 Skepparmöte, respittidtabeller delas ut, Tiden K meddelas
c:a 1000 Första start
19.00 Matservering öppnar
20.30 Prisutdelning etapp 1
Tidsprogram för nästkommande dag meddelas i samband med prisutdelning

7.

Genomförande

7.1

Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS).
Alla båtar har samma starttidtabell och K-tidpunkt d.v.s om två båtar som inte
går i samma klass seglar på samma SRS tal startar de samtidigt.

7.2

Enskild eller allmän återkallelse tillämpas ej men om båt varit på bansidan av
startlinjen vid sin starttidpunkt tillkännages detta på VHF kanal 72.

9.

Banan

9.1

Kortfattad banbeskrivning:
Beroende på förväntade vindförhållanden kan några rundningsmäsken läggas till
för att erhålla lämplig banlängd.
Etapp 1
Start: Örnäsudden Åmål- mål utanför Sunnanå hamn
Etapp 2
Start utanför Sunnanå hamn-mål Mista udde

Förtöjning ………………...
Etapp 3
Start Mista udde-mål utanför inseglingen till Ekenäs gästhamn

Se publicerade banskisser på hemsidan.

10.

Protester och straff

10.1

För tidig start straffas med tidstillägg om 15 min plus tjuvstarttiden. Detta gäller
inte eskaderbåtarna.

11.

Poängberäkning

11.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller. Alla genomförda seglingar räknas.

12.

Priser

12.1

Priser för varje etapp.
Priser till pallplatserna i slutresultatet för tävlingsklasserna.
Priser lottas ut till alla deltagare.
Vandringspriser till totalsegrare och klubblag.

Datum: 160506

