INBJUDAN
Tävling:
Elitserie 4 2016-17 för E-jolle
Datum:
2017-05-06—2017-05-07
Arrangör: Råå Jolleklubb
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Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Appendix T gäller.
Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser (för
närvarande reklam- och tävlingslicens).
Den person som har ansvaret ombord ska inneha
giltig tävlingslicens. Kravet gäller från och med det
år en tävlande fyller 13 år. Kravet gäller den som är
svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan
regattan genomförs.
Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-klam vald och tillhandahållen av arrangören.
Villkor för att delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara
medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
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.
Anmälan
Anmälan ska göras senast 2017-04-26 via formulär
på www.rjk.net.
Anmälan ska innehålla de uppgifter som formuläret (3.1) kräver.
Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas till BG
625-3595. Ange rorsman och segelnummer. I anmälningsavgiften ingår förbundsavgift till Svenska
E-jolleförbundet med 112 kr och tävlingsavgift till
Svenska Seglarförbundet med 50 kr.
Efteranmälan kan göras fram till 2017-05-06 kl.
09:30. Anmälningsavgiften betalas då kontant vid
registrering.
Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2017-05-06 kl. 09:30.
Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
Deltagare ska i enlighet med 1.3.1 kunna verifiera
giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.
Kontrollbesiktning kan komma att göras.
Ifylld Rorsmansdeklaration skall lämnas vid registrering.
Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR
appendix S; Standard-seglingsföreskrifter, och

kompletterande seglingsföreskrifter (supplementet) som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan.
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Tidsprogram
Program
Lördag 2017-05-06
Registrering ....................................... 08:00 till 09:30
Skepparmöte....................................................09:40
Tid för första varningssignal .............................10:55
Ingen varningssignal efter ................................16:30
Söndag 2017-05-07
Tid för första varningssignal .............................09:55
Ingen varningssignal efter ................................15:00
Prisutdelning snarast möjligt efter seglingarna

6.2

Fem (5) kappseglingar är planerade
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Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs i Öresund, direkt utanför Råå.
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Banan
Banan är en kryss-läns-bana eller en trapetsbana
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Protester och straff
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.
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Priser
Ett pris på var femte båt som är anmäld innan anmälningstiden gått ut enligt 3.1.
Niklas Nordén 2016-08-03

Information*
Hitta till Råå
GPS Koordinater till Råå Hamn: 55.991659, 12.746759
Google Pin: https://goo.gl/maps/Q7sZChAtk172
Observera att Ostindiegatan är avstängd för trafik norr
om hamnen. All tillfart måste alltså ske från söder.
Boende
Se www.visithelsingborg.com
Övrigt
Se www.rjk.net
*) Denna ruta innehåller information till deltagarna och är inte en del av reglerna.

