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Inbjudan

Malnbads regattan 2020
Kappsegling:
Region kval 1 för Optimistjollar
Jolle cup 1 för Laser, Två Krona och Optimist nybörjare
Datum:

15 – 16 augusti

Arrangör:

Hudiksvalls SjöSportSällskap

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 på HSSS hemsida
https://www.hsss.se/Segling/Inbjudningartillkappseglingar/

1.2

Respektive klassregler gäller

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

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 31 juli via Sailarena

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om: namn, båtklass, segelnummer, klubb och
kontaktuppgifter

3.3

Anmälningsavgiften 300 kr och betalas genom Sailarena
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4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 15/8 kl: 09:00.

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
Gäller inte nybörjare Optimist. Klubb båtar får användas och välkomnas.

4.3

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

4.4

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

5.

Tidsprogram

5.1

Lördag 15/8
Kl: 08:30
Kl: 09:30
Kl: 10:30

Fyra kappseglingar är planerade
Registrering
Rorsmansmöte
Tid för dagens första varningssignal

En lunchpaus i land planeras mellan segling 2 och 3
Söndag 16/8 Två kappseglingar är planerade
Kl: 09:30
Tid för dagens första varningssignal.
Ingen start efter klockan 14:00
Prisutdelning och avslutning så snart seglingarna avslutats och
resultaten framräknats.
5.2

Sex (6) kappseglingar är planerade

6.

Genomförande

6.1

Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i anslutning till Malnbaden, Hudiksvall.

8.

Banan

8.1

Banan är en Kryss/länsbana (Optimist nybörjare seglar en triangelbana).
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9.

Protester och straff

9.1

Regel 44.1 gäller med de undantaget att ett endast ett varv ska genomföras.

10.

Poängberäkning

10.1

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

11.

Priser

11.2

Priser kommer att utdelas till de tre första besättningarna.

12.

Regler för stödpersoner

12.1

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

Datum: Hudiksvall 2020-03-25

Tomas Persson
För information om boenden och kringaktiviteter hänvisas till
Hudiksvalls Sjösport Sällskaps hemsida: https://www.hsss.se/

Välkomna!

