Inbjuder till MellanNorrlänskan 2019
Öppet distriktsmästerskap i Sprintsegling för Mellannorrlands seglarförbund
1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q.
Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde.

1.2

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

1.3

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.

1.4

Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller.

1.5

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den
här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under
däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta
ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller
straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt (DP).

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

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

2.3

Deltagarantalet är begränsat till 24 båtlag.

2.4

För att ha rätt att delta ska besättningen vara anmäld, betala startavgiften, registrera sig och lämna deposition på 3000 kr. Depositionen är den
maximala självrisken en besättning måste betala för en skada.

2.5

Tävlande ombord som har ansvaret ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 9 september till Hudiksvalls SjöSport Sällskap
via Sailarena, www.sailarena.com.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om klubbens namn, besättningsmedlemmarnas namn samt kontaktuppgifter

3.3

Anmälningsavgiften är 650 kr och betalas via Sailarena i samband med
anmälan. Avgiften inkluderar lunch på lördagen för dem som seglar.

4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 21/9 kl. 09:00

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna skickas till deltagarna samtidigt med en bekräftelse på anmälan.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Lördag 21/9
8.00 – 9.00 Registrering
9.00
Skepparmöte
10.00
Tid för första varningssignal
After Sail vid Strandpiren efter dagens seglingar.
Söndag 22/9
10.00 Tid för första varningssignal
Ingen start efter kl. 14.00.
Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslut.

7.

Tävlingsformat

7.1

Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i olika grupper, vilket leder fram till semifinal och finalseglingar.
Varje tävlande genomför minst två kappseglingar.

7.2

Tävlingen genomförs i båtar av typ 606, med en besättning på fritt antal
tävlande inklusive skeppare.

7.3

Båtar tillhandahålls av arrangören och finns tillgängliga för träning från
klockan 10:00 på fredag 20/9.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs i direkt anslutning till hotell Strandpiren.

9.

Banan

9.1

Banan är en kryss-läns-bana.

10.

Protester och straff

10.1 Addendum Q gäller.
11.

Priser

11.1

Priser utdelas till minst de tre främst placerade samt att DM plaketter i
guld, silver och brons till de tre främsta från klubbarna inom Mellannorrlands DF.

12.
Regler för stödpersoner
12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

Hudiksvall 2019-07-08

Tomas Persson
Tävlingsledare

För boende hänvisar vi till Hotell Strandpiren vilka erbjuder rabatterat boende för dem
som deltar i seglingarna. https://strandpiren.se/ Ange att ni ska kappsegla när ni bokar.
Även campingen vid Malnbaden erbjuder rabatterat boende för föreningar.
https://www.malnbadenscamping.se/
Välkommen!

Tomas Persson
070-522 37 16

