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Inbjudan
Kappsegling: Vänersborgsträffen med Liros cup Vänerpokalen
Klasser: Jollar
Datum: 2019-08-24
Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna
består av föreskrifterna KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och
kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella
anslagstavlan placerad vid tävlingsexpeditionen.
1.2 VVSFs tävlingsbestämmelser för Liros cup, Vänerpokalen gäller.
1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald
och tillhandahållen av arrangören.
1.5 Av kappseglingskommittén utsedd funktionär får lämna hjälp till optimist B
klassen, detta ändrar KSR 41.d.

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 14 grader celsius ska tävlande ha på sig
kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex våtdräkt eller torrdräkt.
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3. Anmälan
3.1 Anmälan sker på plats och kan göras senast 2019-08-24 kl 9.30
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, namn, klubb, segelnummer,
födelseår, adressuppgifter, telefonnummer samt e-postadress.
3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr som betalas via Swish på plats. Om du är medlem i
Vänersborgs Segelsällskap och aktiv i någon av Jolleträningsgrupperna är det kostnadsfritt att delta
.

4. Registrering
4.1 I samband med anmälan

5. Tidsprogram
5.1 Program
Anmälan och Registreringen öppen 08.30- 09.30
Rorsmansmöte 10.00
Första varningssignal 10.55
Tre kappseglingar är planerade. Ingen start efter kl 15.00.
Prisutdelning Snarast efter att seglingarna slutförts.
5.2 Tre (3) kappseglingar är planerade.

6. Genomförande
6.1 Kappseglingen genomförs utan insegling, men kan komma att ändras om
seglingsledningen anser att det behövs.

7. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs på Vänersborgsviken, bana B alt XS, direkt utanför Vänersborgs hamn.

8. Banan
8.1 Banan är en trapetsbana med inner- och ytterloop. För Optimist B seglas banan utan
loop.

9. Protester och straff
9.1 KSR Appendix P gäller.
.
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10. Poängberäkning
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga.

11. Stödpersoner
12.1 Stödpersoner ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.
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Bilaga till inbjudan.
Övrig information
Sekretariat ligger i Vänersborgs Segelsällskaps klubbstuga, Sanden 100, Vänersborg.
Sjösättning av jollar sker vid ramperna i småbåtshamnen på Sanden.
Sjösättning av följebåtar sker vid den västra rampen på Sanden.

