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Inbjudan
Kappsegling: OK OneDesign Center Cup 2018
Datum:

15 september till 16 september

Arrangör:

Segelsällskapet Vikingarna Kalmar
Kalmarsundsparken 40
39247 Kalmar

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på den officiella anslagstavlan placerad på fönsterpartiet på klubbhusets altan.

1.2

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

2.

Villkor för att delta

2.1

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje tävlande 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 regattan.

2.4

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 07 september till
Efteranmälan är möjlig fram till 14 september kl 20.00.

3.2

Anmälan ska göra på:
www.sailarena.com
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www.sailarewwwna.com/sv/se/
Vid problem att anmäla er.
Sänd mail till, swe2775@gmail.com eller ring Johnny på 0721704704
3.3

Anmälningsavgiften är 500 kr fram till och med 7 september och betalas via
Bg 5518-0103. Märk med namn och segelnummer
Efteranmälan 600 kr fram till 14 september kl 20.00 och betalas via Swish
1234809091 eller kontant. Märk betalningen med ”OK, segelnummer, efternamn”
OBS efteranmälan kan betalas kontant på platts

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen:
Fredag14 september mellan 16.00-20.00
Lördag 15 september mellan 07.00-09.00

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets
föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten
kappseglar.

4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.

4.6

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

4.7

Vid besiktningen kommer bland annat följande kontrolleras: flytande bogseringslina 10 m lång, 6 mm eller grövre.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Besiktning, säkerhetskontroll:
Fredag 15 september mellan 16.00-20-00
Lördag 16 september mellan 07.00-09.00
Registrering:
Fredag 14 september mellan 16.00-20-00
Lördag 15 september mellan 07.00-09.00
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Skepparmöte
Lördag 15 september kl 09.30
Tid för första varningssignal
Lördag 15 september: 10.55
Söndag 16 september: 09.55
Ingen varningssignal kommer att ges efter 14.55 på söndagen 16 september

Regattamiddag Lördag kl 19.00 buffé med måltidsdryck, efterrätt ock kaffe 250
kronor.
Anmäls på mail till swe2775@gmail.com. Betalas kontant vid registrering.

Prisutdelning
Snarast efter sista båt har gått i mål.
5.2

7st kappseglingar är planerade

6.

Genomförande

6.1

Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i Kalmarsund öster om Stensö, Stensöudde. Söder
om Bossegrunden.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-läns eller liknande.
Banan presenteras i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

9.

Protester och straff

9.1

KSR Appendix P gäller.

9.2

KSR Appendix T1 gäller.

10.

Poängberäkning

10.1

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

11.

Priser

11.1

Regattapriser till de 5 bästa.
Samt utlottning av flera fina priser.

© SSF 2017

”Utdelning av sponsrade priser: OK One Design Center Cup 2017”
Beroende på om pristagarna deltager och om så är genomförbart.

Finns behov av platts för tält husvagn eller liknande.
Eller hjälp med boende.
Hör av er till Johnny Billström
swe2775@gmail.com
0721704704

Datum: 2018-08-01
Namn: Johnny Billström

