Sundsvalls Segelsällskap 1877 -2017 - 140 år på vattnet

Inbjudan till
SUSS – Septemberseglingen och
DM för mellannorrland
för Optimist, Laser Radial och RS Feva XL
Tävling:
Datum:
Arrangör:

SuSS – Septemberseglingen och DM Mellanorrland
för Optimist, Laser Radial och RS Feva XL
15-16 September 2018
Sundsvalls Segelsällskap - Vindhem

1. Regler
1.1Tävlingen 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 http://www.suss.y.se och på den officiella anslagstavlan
placerad vid tävlingsexpeditionen i Vindhem, samt delas ut i samband med
registreringen.
1.3Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra
reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.4En 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.
2. Villkor för att delta
2.1För att har rätt att delta i RS´s mästerskapstävlingar skall varje tävlande
uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.
Vid DM ska den tävlandes klubb tillhöra distriktet.
2.5Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.6Tävlande 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.
2.7Om vattentemperaturen understiger 14°C är våtdräkt eller torrdräkt
obligatoriskt.
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3. Anmälan
3.1Anmälan ska göras senast 2018-09-14 via mail till jolle@suss.y.se .
3.2Anmälan ska innehålla uppgifter om namn på rorsman, namn på ev. gast ,
födelsedatum, båtklass, segelnummer, klubb och kontaktinformation (adress
och telefonnummer).
3.3 Anmälningsavgiften är 250 kr och Betalning görs till plusgiro 46 91 10 -1 och
ange namn för deltagare som referens. Efteranmälan är möjlig fram till
2018-09-23 kl. 09:00 och betalas via Swish/kontant vid registrering.
4. Registrering och besiktningskontroll
4.1Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Vindhem senast 2018-09-15
kl.09:00.
4.3Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
4.4En 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.
4.5Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.
4.6En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.
5. Tidsprogram
5.1Program
Lördag 15 September
Registrering 8.00 - 9.00
Rorsmansmöte 9.30
Tid för första varningssignal 10.30
Söndag 16 September
Tid för första varningssignal 10.00
Ingen varningssignal efter 14:30
Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång
5.26 kappseglingar är planerade.

Sundsvalls Segelsällskap 1877 -2017 - 140 år på vattnet
6. Genomförande
6.1Kappseglingarna kommer att genomföras med lunchuppehåll och insegling på
lämplig tidpunkt mellan kappseglingarna. Båtar delas in i en startgrupp per
klass. Vid få deltagare i en klass kan vissa startgrupper slås ihop och få
gemensam start.
7. Kappseglingsområde
7.1Kappseglingarna genomförs på vattnen utanför Vindhem på Alnöns södra
ände.
8. Banan
8.1Banan är en krysslänsbana.
9. Protester och straff
9.1KSR Appendix P gäller. Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2
ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande".
9.2KSR Appendix T1 gäller (Medling)
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

Pokaler och nyttopriser. DM plaketter till 1:a 2:a och 3:a i varje klass

12. Regler för stödpersoner
12.1
Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt
anvisningar från arrangören.
12.2
Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för
risk att bryta mot KSR 41.
Datum: 2018-09-01 rev A
Namn: Ronny Löfkvist

