Inbjudan
Tävling:

Wiking Race i klass SRS

Datum:

2017-06-09 t om 2017-06-10

Arrangör:

Westerviks SegelSällskap Wikingarna
i samarbete med
Westerviks SegelSällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna med de undantag som anges
under punkt 1.4.

1.2

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande egel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 96 timmar innan registeringen.

1.4

Under tiden 22.00 till 04.00 gäller endast regler enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler TSFS 2009:44.

1.5

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.6

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 96 timmar innan registreringen.

1.7

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.

1.8

Tävlande skall uppfylla kraven i ISAF Offshore Special Regulations kategori 4.

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 2017-06-05 till Ulf Johansson på e-postadress
ulfj97@gmail.com

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om följande:
- Namn på båten
- SRS-tal
- Namn på Skeppare
- Klubbtillhörighet
- Kontaktuppgift (e-post) fram till tävlingsdagen
- Anropssignal på VHF
- Mobiltelefonnummer under tävling
- Intresseanmlan om regattamiddag

3.3

Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas genom insättning på Segelsällskapen i
Västervik bankgiro nr 5139-6802.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2017-06-09 kl 18.30.

4.2

Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Försäkran om att tävlande, båt och övrig utrustning är lämpad för tävlingen verifieras av genom seglingsförsäkran. Försäkran skall inlämnas i samband med registreringen. Blankett för ändamålet skickas till skepparen i samband med bekräftelse på anmälan.

4.4

Tillsammans med seglingsförsäkran skall lista på namn och personnummer på
samtliga i besättnigen inlämnas vid registreringen.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna skickas till skepparen samtidigt med en bekräftelse på
anmälan.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningssignal
Prisutdelning
Regattamiddag

9/6 kl 17.30 t om 18.45
9/6 kl 18.45
9/6 kl 19.55
Snarast efter sista båts målgång
I överenskommese med tävlande

7.

Genomförande

7.2

Tävlingen genomförs ej om antal anmälda understiger 10 st.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på vattnet mellan Öland och fastlandet.

9.

Banan

9.1

Banan är en distansbana om ca 75 NM.

9.2

Alternativ bana är en distansbana om ca

11.

Poängberäkning

11.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A.

12.

Priser

12.1

Pris utdelas till de de tre första båtarna.

Datum: 2017-05-07

