Offshore Living by Emtunga

Inbjudan
Kappsegling:

EMTUNGA CUP 2019
J70 GRUNDIG SAILING CUP

Båtklasser:

DRAKE
J70
C55

Datum:

7 – 9 juni 2019 gäller för Drake och J70
9 juni gäller för C55

Arrangör:

MARSTRANDS SEGELSÄLLSKAP

1.

Regler

1.1

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 vid H-bryggan Marstrandsön

1.2

Respektive båtklass aktuella klassregler gäller

1.3

J70 klassregel C3.2a gäller inte för denna regatta

1.4

Alla båtar kan komma, att i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.
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1.5

Följande utrustning får vara ombord under tävling:
1. VHF Radio som endast får användas i en nödsituation och/eller ha kommunikation med tävlingsledningen
2. Mobiltelefoner eller liknande enheter som tillåter mottagning av eventuell extern information
får endast användas i en nödsituation.
Vid alla andra tillfällen under tävlingen ska enheten/erna vara avstängd/a.

1.6

PERSONLIG FLYTUTRUSTNING
Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning, utom vid kortvarigt byte eller justering av
kläder eller personlig utrustning. Regeln gäller under hela tiden den tävlande är på vattnet.
Detta ändrar app. S 40

2.

Villkor för att delta

2.1

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.

2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

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.

2.4

Vid färre än 5 deltagare i en klass, utgår klassen ur regattan

3.

Anmälan

3.1

Anmälan och betalning skall göras via Sail Arena senast den 30 maj. Se länken.

https://www.sailarena.com/sv/se/club/mass/emtunga-cup/
3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Båttyp:
Segelnummer:
Rorsman:
Adress:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Klubb:
Försäkringsbolag:
Besättning 1:
Besättning 2:
Besättning 3:
Besättning 4:
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3.3

Anmälningsavgiften är:
1. för Drake och J70 1 750: - kronor (ettusensjuhandrafemtio)
2. för C55 800: - kronor (åttahundra)
och betalas genom MaSS web shop vid anmälan. Se punkt 3.
I anmälningsavgiften ingår:
1. Hamnavgift
2. Bryggplats vid H-bryggan Marstrands ön
3. ”after-sail” gäller för Drake och J70
4. Tävlingsavgift till Svenska Seglarförbundet – se punkt 3.6

3.4

Efteranmälan efter den 30 maj sker på plats till förhöjd avgift = 2.000:- för Drake och 925:kronor för C55.
Betalning kan ske via Swish eller kontant vid registrering

3.5

Vid ev. problem att betala eller anmäla sig
kan betalning ske till bankgiro 704-7038
Vid betalning från utlandet används följande uppgifter:
Bank:
Handelsbanken
IBAN:
SE20 6000 0000 0003 8425 8018
BIC:
HANDSESS
Används ovanstående betalfunktion, måste anmälaren skicka ett e-mail till
race@marstrandsss.se med de uppgifter som efterfrågas i punkt 3.2

3.6

Av anmälningsavgiften betalar MaSS en tävlingsavgift om maximalt 10 % eller
max. 100: -, av anmälningsavgiften till Svenska Seglarförbundet

3.7

Hela anmälningsavgiften återbetalas om återbud lämnas före sista anmälnings
datum den 2019-05-30 via mail till race@marstrandsss.se

3.8

Hela anmälningsavgiften återbetalas om kappseglingen ställs in p.g.a. för få
deltagare, se punkten 2.5

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Denna punkt gäller endast för Drake och J70
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Strandverket - Marstrandsön senast 8 juni
2019 kl. 09.00

4.2

Denna punkt gäller endast för C55
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Muskeviken - Koön senast 9 juni 2019 kl.
08.00 – 08.30
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4.3

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.4

Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i
AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar
Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 12 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.

4.5

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.

4.6

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.7

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

4.7

Slumpmässig kontroll av säkerhetsutrustning kan komma att ske.

4.8

Kompletterande seglingsföreskrifter lämnas ut i samband med registrering

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Fredag 7/6
12.00 – 13.30
17.00 – 19.30
18.00 – 19.30

Sjösättning 1 – med riggade båtar
Sjösättning 2 – med riggade båtar
Registrering

Lördag 8/6

4 seglingar för Drake och J70 planeras

08.00 – 09.00
09.15
10.25
Ca 16.00

Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningssignal
”After sail”. Plats meddelas på skepparmötet

Söndag 9/6

3 seglingar för Drake och J70 samt 4 seglingar för C55 planeras

08.00 – 08.30
08.35
09.55

Registrering för C55 i Muskeviken
Skepparmöte för C55
Tid för första varningssignal

5.2

Ingen start efter kl. 15.00 söndag 9/6

5.3

Prisutdelning

Snarast efter regattans sista segling. Plats anslås på MaSS officiella anslagstavla vid H bryggan
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5.4

7 kappseglingar är planerade för Drake, om möjligt 4 på lördag och 3 på söndag

5.5

4 kappseglingar är planerade för C 55, om möjligt 4 på söndag

6.

Genomförande

6.1

Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Marstrandsfjorden

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-länsbana

9.

Protester och straff

9.1

Med ändring av KSR44.1 och KSR 44.2 ändras tvåsvängs straff till ensvängs straff.

9.2

KSR 44.3 a, samt KSR 44.3 b utgår

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

Klubbens priser till 20 % av deltagarna i varje klass
Klassförbundets egna priser
Ev. sponsors priser

INFORMATION
Eventuella frågor – vänligen kontakta tävlingsledaren Hans Zickerman på tfn 0706-029431
För boende på Marstrand – se www.marstrand.se
Bilaga – seglingsområden, sjösättnings platser

Datum: 2019-04-29
Namn: NSL Peter Söderberg
Ver. 1

Bilaga till inbjudan
Seglingsområden Marstrandsfjorden
Alternativa sjösättningsplatser för kölbåtar

Seglingsområde S

Seglingsområde N

Sjösättning A
Ringens Varv
Sjösättning i
Muskeviken
för C55

Färja
Klubb kansli

H-bryggan.

Sjösättning B
Marstrands Varv
Sjösättning C
Marin Access

Trailerparkering bakom
Rutgersson

Sjösättning skall ske av riggad båt.
Plats att meddelas på MaSS hemsida:
www.marstrandsss.se
C55 sjösätter i Muskeviken från MaSS slip

