Tävlingsbestämmelser för VVSF SRS - Cup
1. Upplägg för VVSF SRS - Cup
Tanken med VVSF SRS-Cup är att stimulera utbytet mellan kölbåtsseglare i olika delar av
distriktet samt att öka deltagandet.
2.Följande tävlingar ingår i serien 2017
Picasso Cup
CRSS
Jäverön Runt
KDSS
Vättern Race
CSS
Vänern kors och tvärs (Tävlingsklass) ???????
Vättern Kors &Tvärs
HJSS
Torsö Runt
MSK
För datum se respektive klubbs inbjudan.
3. Anmälan
Man anmäler sig till deltagande i VVSF SRS-Cup när man anmäler sig till en tävling som
ingår i serien. Poängen tillfaller skepparen, ej båten. Tanken är att underlätta deltagande, man
skall kunna åka till ”andra sidan” och låna/hyra båt för att delta (Skepparen skall vara
medlem i förening ansluten till SSF eller annat lands seglarförbund.)
4. Poängberäkning VVSF SRS-Cup
Om regattan innehåller flera klasser tar arrangören fram en total resultatlista.
Breddklass, familjeklass som ej ingår i tävlingsklass skall ej redovisas till tävlingsledningen
för VVSF SRS-Cup.
För säsongen 2016 gäller.
Flit skall löna sig, man får alltså räkna samtliga seglingar.
Kappseglingsreglernas Appendix A gäller ej.
Skepparen erhåller placeringspoäng i en deltävling enligt beräkningsmodellen som användes
för VVSF SRS-Cup.
Den går ut på att poäng i en deltävling viktas mot antalet startande båtar segraren får alltid
100 poäng och 2.an får då en lägre poäng som motsvarar antalet startande båtar, se
poängberäkningsmallen enl sailwave nedan.
Viktigt att komma ihåg att beräkningsmodellen tar stor hänsyn till deltagande, Flit lönar sig.
5. Skiljeregler
Vid lika poäng tillämpas följande skiljeregler i nämnd ordning:
Dessa skiljeregler används för att särskilja seglare med samma poäng.
 Fullföljt flest antal deltävlingar i serien
 ”Startat” i flest antal deltävlingar i serien
 Mixad besättning går före
 KSR Poängberäkning (Hög/Låg)

1

6.. Anvisningar för tävlingsarrangör
Att tänka på som arrangör av Regatta ingående i VVSF SRS-Cup.
6.1 Reglar för arrangör:
Arrangör av tävling i VVSF SRS-Cup skall i sin inbjudan/seglingsföreskrifter göra tillägget
ingår i VVSF SRS-Cup och under regler klargöra att även Regler för VVSF SRS-Cup gäller,
samt tillhandahålla bestämmelser för VVSF SRS-Cup och hålla dem tillgängliga för
deltagarna.
6.2 Resultat
Som resultat i VVSF SRS-Cup används Totalresultatlista från respektive deltävling
Totalresultatet skall rapporteras till resultat@vvsf.se,

7. Protester och gottgörelse
Båt som avser att protestera eller söka gottgörelse i en deltävling ska göra detta i enlighet med
KSR.
Arrangören av VVSF SRS-Cup kan, om det begås fel av arrangören av en deltävling,
överväga att ge gottgörelse.
En båt som har för avsikt att begära sådan gottgörelse ska meddela detta till tävlingsledningen
för VVSF SRS-Cup senast 3 dagar efter deltävlingens slut.

8. Prisutdelning för VVSF-SRS Cup 2015
Pris delas ut till segraren samt 2.a –5.te plats i VVSF SRS-Cup.

9. Poängberäkning för VVSF SRS-Cup
Ett högpoängsystem tillämpas d.v.s. ju lägre placeringssiffra ju högre poäng. Med detta
slipper man problemet med antal seglingar som får räknas bort. Alla seglingar räknas, de
seglingar en seglare inte deltagit i (DNC) ger inga poäng.

s = antal startande i aktuell segling
p = placeringssiffra bland de som fullföljt
DNF, DSQ, DNS, OCS, BFD, RET ger hälften av poängsiffran för den som placerat sig sist
bland de som fullföljt, avrundat nedåt.
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