RÅÅ JOLLEKLUBB INBJUDER TILL
RÅÅREGATTAN DEN 14:E AUGUSTI 2011
Cuper: Tävlingen ingår i Liros Cup Syd

6.

Tidsprogram

Klasser: Optimist (röd/blå), E-jolle, Laser Standard, Laser
Radial, Zoom8, RS Feva och 29’er

6.1.

Söndagen den 2010-08-14
08.00–09.30 .... Registrering, inmätning och kontroll

Datum: 2011-08-14

09.40 ............... Rorsmansmöte

Arrangör: RJK – Råå Jolleklubb

10.55 ............... Första planerade varningssignal

1.

Regler

Prisutdelning sker snarast efter seglingarna och ev.
protester är avklarade

1.1.

Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de
är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med
appendix S.

Ingen kappsegling påbörjas efter 16.00.

1.2.

1.3.

För Optimist gäller följande ändring av KSR 61.1 ”Båtar
är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga
enligt andra meningen i KSR 61.1a ” (Detta ändrar KSR
61.1a2)
Alla båtar ska, enligt ISAF Regulation 20, föra Liros Cup
Syd sponsorns reklam genom dekal på främre delen av
båten. Dekaler fås i samband med registreringen

6.2.

Tre kappseglingar är planerade

7.

Genomförande

7.1.

Tävlingen ingår i Liros Cup Syd i klasserna Optimist
röd/blå, E-jolle, Laser, Zoom8, RS Feva och 29’er.

8.

Kappseglingsområde

8.1.

Kappseglingarna genomförs på vattnen strax utanför
Råå.

2.

Villkor för att delta

2.1.

För att ha rätt att delta ska varje tävlande vara medlem i
en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

9.

Banan

2.2.

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

9.1.

Banan anges i seglingsföreskrifterna som fås vid
registreringen.

2.3.

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4,
Besluta att kappsegla. Arrangerande klubb accepterar
inget ansvar för sak- eller personskador som någon
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter
tävlingen.

10.

Poängberäkning

2.4.

Tävlande medger genom anmälan att arrangerande
klubb samt SkSF får lägga ut tävlingsresultat med namn
samt bilder från tävlingen på Internet.

10.1. Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den
avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas
samtliga.
11.

Priser

11.1. Ett pris på var femte tävlande i respektive klass, som är
anmälda i tid.

3.

Anmälan

3.1.

Anmälan ska göras senast 2011-08-08 på www.rjk.net.

3.2.

Den rabatterade anmälningsavgiften är 100 kronor för
enmansbåtar eller 200 kr för tvåmansbåtar och betalas
via bankgiro 625-3595 senast på det datum som anges
i punkt 3.1. Vid anmälan efter detta datum utgår ingen
rabatt och hela anmälningsavgiften (200 kr respektive
300 kr) betalas kontant vid registrering.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1.

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast
2011-08-14 klockan 09.30

4.2.

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1.

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med
registreringen.

12.

Övrigt

12.1. Möjlighet till sjösättning av följebåtar finns i hamnen.
Kartor, beskrivningar och annan information finns på
www.rjk.net.
12.2. Följebåtar måste deltaga aktivt i säkerhetsorganisationen för att erbjudas fri sjösättning samt tillåtelse att
vistas inom kappseglingsområdet.
12.3. En tävling som ingår i serien i Kullen Cup, för Optimist
grön arrangeras samtidigt. Se separat inbjudan.
12.4. Kaffe och enklare förtäring kommer att finnas till
försäljning vid RJK’s klubbstuga under hela
arrangemanget. Deltagande seglare bjuds på en grillad
korv efter seglingarna.
Välkommen till Råå den 14:e augusti 2010

För mer information kontakta Niklas Nordén på 0708-94 51 51 eller rjk@telia.com

