Inbjudan
Vindhemsregattan/ Lunkentusseglingen
DM- för Neptunkryssare.
Tävlingen är öppen för kölbåtar.
För Neptunkryssare utgör regattan DM.
Lördagens seglingar sammanräknade för samtliga deltagare utgör delresultat 2 i
Guldkusten Cup.
Söndagen seglingar sammanräknade för samtliga deltagare utgör delresultat 3 i
Guldkusten Cup samt årets Lunkentuss segling.
Datum:

11-12 Augusti 2018

Kappsegling: Vindhemsregattan/Lunkentusseglingen.
Arrangör:

Sundsvalls Segelsällskap.

Plats: Vindhem- Sundsvall

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 vid sekretariatet.

1.3

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

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla
kraven i World Sailing Regulation 19. Vid DM ska den tävlandes klubb tillhöra
distriktet.

2.2

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

2.3

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4

En enskrovsbåt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRStal för “shorthanded -kappsegling”.

2.5

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

3.1

Anmälan ska göras senast 2018-08-07 via anmälningsformulär i Sailarena
www.sailarena.com/sv/se/club/suss/vindhemsregattan-2018/
Efteranmälan är möjlig mot förhöjd avgift t.om .2018-08-11.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Namn, e-postadress, telefonnummer, klubb, båttyp, segelnummer, giltigt SRS-tal
samt om det är aktuellt giltigt mätbrevsnummer.

3.3

Anmälningsavgiften är 500 kr för hela regattan, alternativt 300 kr för en dag och
betalas på Sundsvalls SS swichnummer 123 6135 677.senast 2018-08-07
Avgiften vid efteranmälan är 600 kr för hela regattan eller 400 kr för en dag och
betalas på samma sätt.

3.4

Vid efteranmälan kan båt inte anmälas utan undanvindssegel eller shorthanded

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2018-08-11 kl. 8.45

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt 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.

5.

Tidsprogram

5.1

Lördag 2018-08-11
Registrering kl. 08.00-08.45
Skepparmöte kl.09.00
Tid för första varningssignal kl. 10.00
Inget startförfarande påbörjas efter kl.16.00
Söndag 2018-08-12
Skepparmöte kl.09.00
Tid för första varningssignal kl.10.00
Prisutdelning äger rum snarast efter protesttidens utgång.

5.2

4 kappseglingar är planerade för Lördagen.
1 kappsegling är planerad för Söndagen.

6.

Genomförande

6.1

Regattan genomförs på gemensamma banor med SRS-klass/övriga klasser och
med separata startgrupper för respektive klass. DM för neptunkryssare samt
vindhemsregattan seglas som en rak serie där söndagens kappsegling inte får
räknas bort.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på vatten utanför Vindhem vid Alnöns sydspets.

8.

Banan

8.1

Lördagens bana är en Kryss/Länsbana som seglas 2 varv.

8.2

Söndagens bana är skärgårdsbana där både fasta och utlagda märken kan
förekomma. ( Separat banbeskrivning utdelas vid söndagens skepparmöte)

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga. Söndagens segling får inte räknas bort.

10.2

För DM gäller att minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska
räknas som mästerskap. Söndagens segling får inte räknas bort.

11.

Priser
Plaketter i tre valörer delas ut till Neptunkryssare för DM i Mellannorrland.
Lunkentussplaketter delas ut till de tre bäst placerade båtarna enligt SRS i
söndagens kappsegling.
Vindhemsregattans vandringspris utdelas till totalsegraren i regattan.
Nyttopriser utlottas.

Datum: 2018-07-03
Namn: …Håkan Enerud

