Inbjudan
Kappsegling: KM
Datum: 18 augusti 2018
Arrangör: Norrtälje Segelsällskap (NoSS)
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. De
kompletterande föreskrifterna kommer att delas ut vid registrering
2. Villkor för att delta
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem i Norrtälje Segelsällskap.
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.
3. Anmälan
Anmälan ska göras senast den 15 augusti 2018 via www.sailarena.se.
Möjlighet till efteranmälning finns vid registreringen på tävlingsdagen.
4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i klubbhuset på Flaten senast kl 08.15 tävlingsdagen.
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
5. Tidsprogram och genomförande
Max 5 seglingar kommer att genomföras enligt följande program. Planerat två race före lunch och tre
race efter lunch – dock ingen varningssignal/start efter 15.55
5.1 Lördag

2018-08-18
07.45 – 08.15 Registrering
09.00 Skepparmöte
09.55 Tid för första varningssignal
Andra varningssignal
Lunch – uppehåll i ca 60 minuter räknat från sista båt i mål efter race 2
Tredje varningssignal
Fjärde varningssignal
Femte varningssignal

5.2 Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske snarast efter protesttidens utgång eller snarast efter
protestförhandlingarna är avklarade.

6. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs på fjärdarna utanför Flaten
8. Banan
Banan kommer att innehålla både kryss och läns. Den kommer att bestämmas någon dag innan eller
samma dag som tävlingen äger rum, då vindriktningen är styrande för banans utformning. Banan
meddelas vid skepparmötet.
9. Protester och straff
9.1 KSR 44.1 första meningen ändras till ”En båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha brutit mot en
eller flera regler i del 2 i samma händelse medan den kappseglar.
10. Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar
räknas samtliga.
11. Priser
Pokaler till 1, 2 och 3 båt kommer att delas ut.
Datum: Norrtälje den 8 augusti 2018.
Namn: Peter Zetterkvist

