Inbjudan
Elitserie 5, 2021-2022, för E-jolle
Datum: 21-22 maj 2022
Plats: Sanden, Vänersborg
Tävlingens nivå: Röd
Båtklass: E-jolle
Arrangör: Vänersborgs segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S,
Standardseglingsföreskrifter samt kompletterande seglingsföreskrifter
som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan.

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.

1.3

Tävlande ska i förekommande fall följa de regler och rekommendationer
som utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning
av Corona-pandemin samt de anvisningar som ges av Svenska
Seglarförbundet eller kappseglingskommittén. En tävlande som bryter
mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP).
KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

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 klubbansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin
nationella myndighet samt vara medlem i det nationella klassförbundet.

2.3

Den som är tävlande och är svensk medborgare, ska ha en tävlingslicens
utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.4

En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 16 maj 2022 och blir giltig när
anmälningsavgiften är betald.

3.2

Anmälningsavgiften är 550 kr och betalas till Vänersborgs Segelsällskap,
Swish 123 2500890 (alternativt Bankgiro 394-2828) samband med
anmälan. Om avanmälan görs senast före tävlingen eller om arrangören
avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.
Efteranmälan mot förhöjd avgift 800 kr, som betalas vid registreringen,
kan göras senast den 21 maj kl 09.00.

3.3

Av anmälningsavgiften går 137 kr till klassförbundet och 55 kr till
Svenska Seglarförbundet.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 21 maj kl
09.00.

4.2

Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap samt lämna in en
rorsmansdeklaration (blankett kan laddas ned på evenemangets sida i
Sailarena).

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

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

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 tillgängligt på den officiella anslagstavlan på VäSS
hemsida
https://www.vanersborgsss.se/tavlingskommitten/anslagstavlaforelitserie
5zoom8gp/Elitserie5E-jolle/

5.2

Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om
säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås på anslagstavlan.

6.

Tidsprogram

6.1

Program

Fredag den 20 maj
17.00 – 20.00

Registrering, besiktning och säkerhetskontroll

Lördag den 21 maj
08.00 – 9.00
09.15
11.00

Registrering, besiktning och säkerhetskontroll
Skepparmöte
Första start

Söndag den 22 maj
10.00
Ingen start efter 15.00

Första start

Prisutdelning så snart möjligt efter sista målgång.

7.

Genomförande

7.1

Fem kappseglingar är planerade. Max tre per dag.

7.2

Tävlingen genomförs som en rak serie.

7.3

Tävlingen samordnas på samma bana med GP för Zoom8.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna genomförs på Vänersborgsviken, banområde O.

8.2

Banan är en trapetsbana med ytterloop för ejolle-klassen.

9.

Protester och straff

9.1

KSR appendix P gäller.

9.2

KSR appendix T gäller.

9.3

För att en protest ska vara giltig, ska den protesterande informera
kappseglingskommittén på startfartyget så fort som det är praktiskt
möjligt efter det att den gått i mål eller utgått om sin avsikt att protestera,
och mot vilken båt protesten är riktad. Detta är ett tillägg till KSR 61.1a.

9.4

Juryn kommer att använda racingrulesofsailing.org för att kommunicera
med seglarna. En länk till siten kommer att finnas på den officiella digitala
anslagstavlan. Det finns en app kopplad till siten som det kan vara
lämpligt att ladda ner innan tävlingen.

10.

Poängberäkning

10.1 KSR A5.3 gäller.

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.

11.

Priser

11.1 Priser delas ut till de tolv främsta båtarna.

12.

Regler för stödpersoner

12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
12.2 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för
risk att bryta mot KSR 41.
12.3 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än
50 meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Övrig information:
Tävlingsexpeditionen är belägen i Vänersborgs Segelsällskaps klubbstuga,
Sanden 100, Vänersborg.
Sjösättning av följebåtar vid rampen vid infarten till småbåtshamnen på
Sanden. Parkering av trailers väster om sjösättningsrampen. Sjösättning av
jollar sker vid denna ramp eller rampen vid klubbhuset. Uppläggning av jollar
på gräsytan längsmed hamnparkeringen.

För boende rekommenderar vi:
Best Western Arena Hotell (Edsvägen, ca 1,5 km från Sanden):
Enkelrum 690:- Dubbelrum 890:- när man anger "regattan" vid bokning via
telefon 0521-265950 eller mail info@arenahotell.com
Quality Hotel (Nabbensbergsvägen, ca 3 km från Sanden):
Enkelrum 740:- och Dubbelrum 940:- , när man anger samma bokningskod
direkt till Quality på 0521-575720 eller mail q.vanersborg@choice.se

För ytterligare information, regatta@vss.gotanet.se eller 070-6087141.

Per Söderström
Tävlingsledare

Datum: [ange datum för fastställande]

