Inbjudan
Brittsommarköret 2022
Datum: 2021-10-08
Plats: Västerås
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: Optimist, E-jolle, ILCA 4, 6 och 7, RS Aero 5, 7, 9
Arrangör: Jollekappseglarna Västerås

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S och P,
Standardseglingsföreskrifter.

1.2

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

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara
medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin
nationella myndighet.

2.3

Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit
bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan
genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en
tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.4

Vid DM Västmanland ska den tävlandes klubb tillhöra distriktet.

2.5

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.

2.6

Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från tävlingen kommer
att publiceras på internet. Genom att anmäla sig till regattan ger
deltagare sitt medgivande till detta.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast onsdag den 5 oktober kl 23:00.
Efteranmälan kan ske på regattaexpeditionen fram till den lördagen den
8 oktober kl 09:00 mot förhöjd avgift.

3.2

Anmälningsavgiften är 250 kr och betalas i Sailarena i samband med
anmälan. Avgiften för efteranmälan är 350 kr.

3.3

Sammanslagning av klasser kan komma att ske.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering ska göras på regattaexpeditionen fram till den lördagen den
8 oktober kl 09:45.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap,
eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras
avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information
kommer att finnas på den officiell anslagstavlan som är digital och
återfinns via arrangemangets hemsida på www.jkv.se

5.2

Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana,
starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72 eller den kanal som meddelas
vid rormansmötet.

6.

Tidsprogram
08:45-09:45

Registrering

10:00

Rorsmansmöte

10:55

Tidigaste tid för första Varningssignal

16:00

Senaste tid för sista varningssignal.

Prisutdelning snarast efter avslutande seglingar.

7.

Genomförande

7.1

4 kappseglingar är planerade.

7.2

Alla kappseglingar under dagen är planerade att genomföras utan
mellanliggande insegling.

Sammanslagning av starter kan förekomma för att optimera den aktiva
tiden på vattnet.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna kommer att genomföras på inre Västeråsfjärden.

8.2

Banan kommer att framgå av den kompletterande seglingsföreskriften.

9.

Protester och straff

9.1

KSR appendix T1 gäller.

9.2

Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt
KSR 44.3c.

10.

Poängberäkning

10.1 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter
den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
10.2 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar
räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en
räknas bort.
10.3 Minst två kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som
mästerskap.

11.

Priser

11.1 Priser delas ut till c:a var femte startande deltagare, max tre per klass.
11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente
2022, kapitel 8 Mästerskap.
Datum: 2022-09-25
Namn: Hans Tollbom, Seglingsledare
Telefon: 076-851 69 63

