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Inbjudan
Trissjollemästerskapet i sprintsegling
Datum: 1 juli 2022
Plats: Ljungskile
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: Trissjolle, medhavd
Arrangör: Ljungskile Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och direktdöms enligt
Appendix UF som kommer att finnas i seglingsföreskrifterna.

1.2

Vid konflikt mellan regler har Appendix UF företräde.

1.4

Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.

1.5

KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet. En båt som bryter
mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt.

1.6

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

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

2.2

Deltagande besättning ska bestå av 2-3 tävlande ombord.

2.5

Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 12 år det år tävlingen
genomförs.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 2022-06-15. Namn på hela
besättningen, segel-nr, klubb, mejladress, och tfn-nr ska anges.

3.2

Anmälningsavgiften är 400 Skr för de som anmält sig inom föreskriven
tid. Beloppet ska vara inbetalt senast 2022-06-15 till Ljungskile
Segelsällskap bg-nr 867-1794 för att anmälan ska vara komplett. Om
avanmälan görs senast 2022-06-24 eller om arrangören avvisar en båts
anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.

3.3

Senare anmälan än 2022-06-15 kan få ske. Betalning kan då endast göras
kontant/Swish vid ankomstregistreringen senast kl 12.00 2022-07-02.
Beloppet är då förhöjt till 500 Skr.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast
2022-06-15.

4.2

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

4.3

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

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas
tillgängligt på den officiella anslagstavlan placerad till vänster om
klubbhusentrén.

6.

Tidsprogram

6.1

Fredag 1/7

10.00-12.00 Registrering
12.15

Skepparmöte

13.00

Varningssignal segling 1

18.30

After Sail och prisutdelning
sprintmästerskap

7.

Genomförande

7.1

Tävlingen genomförs som direktdömd sprintkappsegling.

7.2

Besättningarna delas in i grupper och kappseglar i en serie enligt särskilt
kappseglingsschema i seglingsföreskrifterna.

7.3

Tävlingen utgörs av ett antal korta kvalificerande race på ca 10-15 min
seglad tid, med mellan 6-8 båtar/heat. Minst 4 st heat/deltagande båt.
Efter genomförd eller avslutad grundomgång, genomförs en finalsegling
med de sex bäst placerade besättningarna.

7.4

Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra
kappseglingsschemat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna sker i direkt anslutning till LjSS anläggning, i området
sydväst om vågbrytaren med dess förlängning.

8.2

Banan är en kryss/läns-bana med gate.

9.

Priser

11.1 Pris utgår till de fyra bäst placerade besättningarna.

Datum:

2022-05-20

