INBJUDAN TILL LIND SEGEL CUP 2011
Tävling:
Datum:
Arrangör:
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GP7 för C55 i Öresundsfleeten samt Skånskt DM 2011
Lördagen den 22:a oktober 2011
Råå Jolleklubb
Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Klassregler för C55 gäller.
Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt
byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte
personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan
varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
Villkor för att delta
För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i
ISAF Regulation 19.
Vid DM ska klubben 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 tävlingen.

3.3.

Anmälan
Anmälan ska göras senast via e-post till c55oresund@gmail.com
Anmälan ska innehålla segelnummer, klubbtillhörighet, namn på rorsman samt övriga
besättningsmedlemmar.
Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas kontant vid registrering.
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Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 09:30 den 2011-10-22..
Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.
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Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
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6.2.

Tidsprogram
Program lördagen den 2011-10-22
08:00-09:30 ..... Registrering, besiktning och säkerhetskontroll
09:40 ............... Skepparmöte
10:55 ............... Tid för första varningssignal
Prisutdelning sker snarast efter avslutad kappsegling och då ev. protester är avklarade.
Fyra kappseglingar är planerade
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Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs utanför Norra Hamnen i Helsingborg.
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Banan
Banan är en kryss-läns-bana.
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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 distriktsmästerskap.
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Priser
Priser till minst var tredje deltagande båt samt DM-plaketter.

Råå 2011-10-10

