Inbjudan
Kappsegling:
Klasser:
Datum:
Arrangör:

Grand Prix Laser, 2019
Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7
21-22 september 2019
Marstrands Segelsällskap (MaSS)

1.
1.1

Regler
Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid regattaexpeditionen.

1.2

Direktdömning kan förekomma av KSR del 2 med möjlighet till protestförhandlingar.

1.3

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

2.
2.1

Villkor för att delta
Seglaren ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet
samt medlem i Svenska Laserförbundet.

2.2

Seglaren som är ansvarig ombord ska ha giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Kravet gäller från och med det år tävlande fyller 12 år. Kravet gäller
svensk medborgare eller som bott i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna
före regattan.

2.3

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4

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 tävlingen.

2.5

När vattentemperaturen understiger +14C ska tävlande ha på sig kläder som ger gott
skydd mot nedkylning i vattnet, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

2.6

Deltagare medger att resultatlistor samt bilder och filmer på deltagaren från tävling
kan komma att publiceras på web och/eller annan media.

3.
3.1

Anmälan
Anmälan ska göras senast 2019-09-13 till Marstrands Segelsällskap via
www.sailarena.com

3.2

Anmälan ska innehålla följande uppgifter
ISAF nummer
Nationalitet
Segelnummer
Seglarens namn
Kön
Födelsedatum
Klass
Klubb
Telefon
E-mail

3.3

Anmälningsavgiften är 700 kr. och betalas via www.sailarena.com





3.4

ISAF-ID
nationsförkortning enligt KSR
segel som ska användas vid tävling
Förnamn och efternamn
man, kvinna
åååå-mm-dd
Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7
klubbförkortning enligt SSF
mobil som seglaren nås på under regattan
för kontakt före och efter regattan

I anmälningsavgiften ingår:
tävlingsavgift till Svenska Seglarförbundet med 50 kr/deltagare
avgift till Svenska Laserförbundet med 50 kr/deltagare.
”after-sail”
MaSS kostnader för genomförandet av arrangemanget
Anmälan efter den 13 september
Efteranmälningsavgiften vid registrering är 800 kr och betalas med Swish, kort eller kontant

4.
4.1

Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras vid MaSS slip på Koön i tävlingsexpeditionen senast kl. 09.00
den 21/9.

5.
5.1

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifter lämnas ut i samband med registrering.

6.
6.1

Tidsprogram
2019-09-20
Registrering kl. 18.00 – 20.00
2019-09-21
Registrering kl. 08.00 – 09.00
Rorsmansmöte:
kl. 09.05
Första varningssignal kl. 10.55
2019-09-22
Första varningssignal kl. 09.55
Ingen varningssignal efter kl. 15.00
Prisutdelning sker snarast efter söndagens seglingar och eventuella protestförhandlingar.

6.2

6 kappseglingar är planerade

7.
7.1

Genomförande
Målsättningen är 3 kappseglingar per dag, men kan anpassas efter väderförhållanden.
Dock max 4 kappseglingar per dag.

7.2

En ytterligare båtklass, Kona One seglas på samma bana.

8.
8.1

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs på vattnen utanför Marstrandsön.

9.
9.1

Banan
Banan är en trapetsbana enligt något alternativ som beskrivs av SSF.

10.
10.1

Protester och straff
KSR Appendix P gäller med följande ändringar: KSR P.2.3 utgår och KSR P2.2 ändras ”Andra straffet” till ”Andra straffet och följande straff” och ”andra gången” ändras
till ”andra gången och ytterligare gånger”.

11.
11.1

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre
kappseglingar räknas samtliga.

12.
12.1

Priser
Ett pris till 20 % av deltagare i respektive klass, dock maximalt åtta priser per klass.

13.
13.1

Regler för stödpersoner
Stödpersoner ska sjösätta, förtöja och ta upp sina farkoster (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören. (Bilagan)
Stödpersoner ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta
mot KSR 41.

13.2

13.3

Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom
när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Datum :
Ver. :
Namn :

2019-05-02
3.0
Peter Söderberg NSL

Bilaga: seglingsområde, sjösättning

