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Liros Cup Syd och Skånskt Distriktsmästerskap för jollar 2019
2019-10-12—2019-10-13
Råå Jolleklubb

Regler
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 direkt utanför Råå Jolleklubbs klubbstuga.
Alla båtar som deltar i Liros Cup syd skall, i enlighet med
World Sailing Regulation 20, föra reklam för Liros på
främre delen av båten. Övriga båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulaion 20, föra reklam vald
av arrangören. Reklamdekaler delas ut vid registreringen.
Villkor för att delta
Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall
varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation
19. De tävlandes klubb skall tillhöra distriktet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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.
När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande
ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
Tävlingen är öppen för samtliga jolleklasser med DM-status då minst tre båtar från minst två olika klubbar är anmälda och registrerade.
Anmälan
Anmälan ska göras senast via formulär på www.rjk.net
senast den 2019-10-04.
Anmälan ska innehålla de uppgifter som formuläret (3.1)
kräver.
Anmälningsavgiften inkluderar 10% tävlingsavgift till SSF
och är 300 kr för enmansbåtar och 400 kr för tvåmansbåtar och betalas genom insättning till Råå Jolleklubb på
BG 625-3595. Ange ”DM”, namn, klass och segelnummer.
Efteranmälan kan göras via formuläret fram till den
2019-10-11 och därefter under registreringen. Anmälningsavgiften höjs då med 100 kr per båt. Vid efteranmälan senare än den 2019-10-09 skall avgiften betalas med
Swish under registreringen.
Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast
den 2019-10-12 kl. 09:30.
Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. 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.
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Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan
skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran
om det ska göras till kappseglingskommittén vid första
möjliga tillfälle.
En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt
tillstånd från kappseglingskommittén.
Tidsprogram
Program
Besiktning/säkerhetskontroll: lördag 08:00 till 09:30
Registrering: lördag 08:00 till 09:30
Skepparmöte: lördag 09:40
Tid för första varningssignal: lördag 10:55
och söndag 09:55.
Ingen varningssignal efter söndag 15:00.
Prisutdelning: söndag snarast möjligt efter avslutade
kappseglingar och eventuella protestförhandlingar.
Tre kappseglingar per dag är planerade.
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Genomförande
Tävlingen genomförs som fleetracing och ingår i Liros
Cup Syd för klasserna Optimist, Zoom 8, E-jolle samt Laser Standard, Radial och 4.7.
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Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs i Öresund, direkt utanför
Råå Småbåtshamn.
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Banan
Banan är en kryss-läns-bana eller en trapetsbana
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Protester och straff
KSR appendix T1 gäller.
KSR appendix P gäller med följande ändringar:
KSR P.2.3 utgår och i KSR P.2.2 ändras ”Andra straffet”
till ”Andra straffet och följande straff” och ”andra
gången” ändras till ”andra gången och ytterligare
gånger”.
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Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.
Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen
ska räknas som mästerskap.
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Priser
Ett pris på var femte båt som är anmäld innan anmälningstiden gått ut enligt 3.1 delas ut till klasserna i Liros
Cup.
Mästerskapspriser och totalpriser i Liros Cup Syd delas
också ut vid prisutdelningen.
Priser
Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost
(coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.
Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en
tävlande för risk att bryta mot KSR 41.
Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare
en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen agerar
enligt KSR 1.1.
Niklas Nordén 2019-09-01

För praktisk information se www.rjk.net

