Inbjudan
Kappsegling:

HENRI LLOYD FROSTBITE Challenge bankappsegling

Datum:

27/11 – 28/11 2021

Plats:

Marstrand

Tävlingsnivå:

Blå

Klasser:

J70
CB66
OK-jolle

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, Standardseglingsföreskrifter.

1.2

Resp. båtklass klassregler gäller - med ändring av klassreglerna för J70 behöver ingen
deltagande J70- båt medföra motor. (Enl. tidigare godkännande från klassförbundet 2019)

1.3

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

1.4

Regel 40.1 gäller vilket innebär att varje tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig
flytutrustning utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning.
Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning.

1.5

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

2.

Villkor för att delta

2.1

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som
någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.2

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

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 3, Besluta att kappsegla.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast 2021-11-20.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Båttyp:
Segelnummer:
Rorsman:
Adress:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Klubb:
Ev. besättning 1:
Ev. besättning 2:
Ev. besättning 3:

3.3

Anmälningsavgiften är 800:- för J70 & CB66 samt 300:- för OK-jolle. Detta
betalas i Sailarena i samband med anmälan.
Om avanmälan görs senast den 25/11 före tävlingen eller om arrangören avvisar en båts
anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.
I anmälningsavgiften ingår följande:
• Bryggplats norra sidan av H-brygga samt andra lediga platser i gästhamnen
Marstrandsön
• Sjösättning och upptagning av jolle på MSS slipar
• Båtplats på land för jollar – alternativt vid MSS slip på Koön eller vid MSS slip vid
Strandverket på Marstrandsön
• Tävlingsavgift till Svenska Seglarförbundet – se punkt 3.4
• MSS kostnader för denna regatta
Observera att paket för logi och/eller mat under regattan beställs och betalas direkt till Hotell
Villa Maritime.

3.4

Av anmälningsavgiften betalar MSS en tävlingsavgift om maximalt 10 % eller max
100 kronor av anmälningsavgiften till Svenska Seglarförbundet.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen bör göras i Sailarena senast den 20/11.
Registrering kan också göras på tävlingsexpeditionen vid MSS slip i Muskeviken – Koön
lördagen 27/11 mellan kl. 08.00 - 09.00.

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.

4.4

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av
kappseglingskommittén.

5.

Sjösättning

5.1

För Kölbåtar sker sjösättning och upptagning vid kajen utanför Marstrands Dyk o
Skeppshandel – se bilagan. Telefonnr: 072-320 61 00
Jollar sjösätter och tar upp vid MSS Slip i Muskeviken – se bilagan.

5.2

Sjösättning av kölbåtar kan ske:
Fredag 26/11 kl. 17.00 – 19.00
Lördag 27/11 kl. 08.00 – 09.30
Kostnad för sjösättning och lyft: 650 kr Betalas direkt till Marstrands Dyk o Skeppshandel.

6.

Seglingsföreskrifter och information

6.1

7.

Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och
kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan
officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan i anslutning till
H-bryggan.

Tidsprogram

7.1
Lördag 27:e november

5 kappseglingar planeras

08.00-09.00

Registrering Muskeviken

09.00

Rorsmansmöte Muskeviken

09.55

Första varningssignal

Ca 12.15

Lunch på Hotell Villa Maritime

Ca 18.30

Regatta middag på Hotell Villa Maritime

Söndag 28:e november

3 kappseglingar planeras

09.55

Dagens första varningssignal

Ca 13.00

Lunch på Strandverket med prisutdelning

Hämtning till Rorsmansmötet från brygga H arrangeras av MSS ca kl 08.45 (avser J70).
7.2

8 kappseglingar är planerade.

7.3

Inga startförfarande efter kl.12.30 sista dagen.

8.

Genomförande

8.1

Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

9.

Kappseglingsområde

9.1

Kappseglingarna genomförs mellan Marstrandsön – Klöverön och Koön (se bilaga).

10.

Banan

10.1

Banan är en FROSTBITE bana, som presenteras på rorsmansmötet. Detta ändrar app. S 7.2

11.

Protester och straff

11.1

Med ändring av KSR44.1 och KSR 44.2 ändras två svängs straff till en svängs straff.

11.2

KSR app. P gäller.

11.3

Med ändring av app. S 13.2 är, för varje klass, protesttiden 20 minuter efter att den sista båten
i sin klass gått i mål i dagens sista kappsegling eller kappseglingskommittén har signalerat
ingen mer kappsegling idag, vilket som är senast.

12.

Poängberäkning

12.1

KSR A gäller med ändring av KSR A2.1 så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar
räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort.

13.

Priser

13.1
13.2

Pris utdelas till 20 % av deltagarna
Ev. sponsors priser

Datum: 2021-10-19
Namn: Peter Söderberg NSL

Bilaga till inbjudan.

