Inbjudan till LDSS Höstregatta för jollar 2021
Söndag 2021-08-29, Långedrag
Regattan är en del av Liros Cup 2021
Tävlingens nivå: Blå
Klasser:
Optimist A/B, Optimist C, RS-Feva, Laser4.7, Laser Radial
Minst 3 båtar anmälda inom ordinarie anmälningstid krävs för en klass skall starta
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Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.
Klassregler för respektive klass gäller
När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
Villkor för att delta
Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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.
Namn på deltagare samt resultatlistor kan komma att publiceras på LDSS hemsida
samt Sailarena. Genom att anmäla sig till regattan lämnar deltagaren aktivt sitt
medgivande till sådan publicering.
Minst tre anmälda båtar krävs senast inom ordinarie anmälningstid för att en klass
ska vara garanterad att få starta.
Anmälan
Anmälan ska göras i Sailarena senast 2021-08-25 (Onsdag)
Anmälan ska innehålla uppgifter enligt formulär.
Anmälningsavgiften är 150kr för enmansbåtar och 300kr för tvåmansbåtar. Avgiften
betalas i Sailarena i samband med anmälan. Om arrangören avvisar en båts
anmälan, (ex.vis för att en klass inte kommer att starta) kommer anmälningsavgiften
att betalas tillbaka.
Efteranmälan accepteras (i de klasser som har anmälts inom ordinarie
anmälningstid) i samband med registrering den 2021-08-29 fram till t.o.m. 09:00.
Efteranmälan görs mot en förhöjd avgift om + 50 kr, och betalas per Swish.
Ingen extra efteranmälningsavgift gäller för Optimist C!
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Registrering och besiktning
Registrering ska göras via mail till jollereg21@ldss.se på Söndag 2021-08-29 mellan
kl. 07.00 och 09.00. Mail skall innehålla bekräftelse av att båten avser starta
(Rorsman + Klass + Segelnr).
Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens
mätbrev eller motsvarande.
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.
En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut först efter godkännande av
kappseglingskommittén.
Seglingsföreskrifter och information
Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och
kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och
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annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella
anslagstavlan på Sailarena. Kompletterande seglingsföreskrifter publiceras på
Sailarena fredag 2021-08-27 kl 19.00.

6.
6.1

Tidsprogram
07.00 – 09.00 Registrering per mail, se ovan

09.30

Rorsmansinformation publiceras på Sailarena.

10.55

Tid för första varningssignal
Varningssignal för följande start ges tidigast 1 min efter
föregående start, dvs minst 6 min mellan starterna.

Start av dagens andra segling sker snarast efter målgång i den första
seglingen.
Start av dagens tredje segling sker snarast efter målgång i den andra
seglingen.
Prisutdelning utanför klubbhuset på Solhöjdsgatan 16 snarast efter sista båts
målgång och protesttidens utgång.
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Genomförande
3 kappseglingar per klass är planerade.
Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie
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Kappseglingsområde och bana
Kappseglingarna genomförs direkt utanför Långedrag
Kryss-länsbana med inner- och ytterloop för de olika klasserna
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Protester och straff
KSR appendix P gäller.
KSR appendix T1 gäller.

10. Poängberäkning
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att alla
genomförda kappseglingar räknas.
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den
sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
11. Priser
11.1 1 pris per var 5:e startande per klass kommer att delas ut.
12.

Övrigt
För ev. frågor maila till jollereg21@ldss.se eller kontakta David Zeeberg 0733989528

Datum: 2021-08-09 (DZ 4.)
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