Inbjudan
Tävling:

Lilla Wiking Race
Kölbåtar Double Handed samt flerskrov

Datum:

2017 06 10

Arrangör:

Westerviks Segelsällskap Wikingarna Westerviks Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)

1.4

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.6

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den
här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller per
sonlig 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 ser vid skepparmötet

3.3

Anmälningsavgiften är 100 kronor och betalas genom Bangiro
5139-6802

3.4

Tävlingsledare är Mikael Fallsjö 070 6223892 Lars Billström 073
3759934

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Anmälan/registrering ska göras på tävlingsexpeditionen som är belägen
på WSSW:s klubbholme Notholmen fredagen den 9 juli kl 18:15

4.2

Mätbrev/Ev SRS brev ska visas upp innan en båt kappseglar.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna finns att hämta på WSSW:s /WSS:s hemsidor och
lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningssignal

2017 06 09 Kl 18:45
2017 06 09 Kl 18:45
2017 06 10 Kl 09:55

Prisutdelning

2017 06 10 Kl 19:00

6.2

1 kappsegling är planerad

7.

Genomförande

7.2

Kappseglingsbanan kommer delvis att gå nära fågelskyddsområden respektera dessa.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på en inomskärsbana i vattnen söder om
Idö med start och mål vid WSSW:s klubbholme Notholmen

9.

Banan

9.1

Banan är en inomskärsbana med start och mål vid WSSW:s klubbholme.
Bansträckning beroende på vädret meddelas vid skepparmötet.

11.

Poängberäkning

11.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A

12.

Priser

12.2

Vandringspris till Segraren samt priser till andra och tredje plats

Datum: 2017 05 21
Ulf Andersson

