Notice of Race
Lerkil Archipelago Shorthanded Race 2019

1. Regler
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR)
Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald
och tillhandahållen av arrangören.
En tävlande som lämnat land skall ha på sig personlig flytutrustning.
Regattan kommer genomföras utan domare så inga protestförhandlingar på land kommer
genomföras. Vi räknar med att alla tar sina straff om så krävs direkt på banan.
Startproceduren sker under ett tidsintervall där var besättning ansvarar för att registrera
sin start- och måltid som ett ”gentleman agreement”

2. Villkor för att deltaga
2.1
2.2
2.3
2.4

Ansvarig ombord skall vara medlem i klubb ansluten till sin nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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 tävlingen.
En klocka med GPS-tid för registrering av start- och måltid ska finnas ombord

3. Anmälan
3.1

Anmälan ska göras senast 1 juni 2019 direkt i Sailarena. Efteranmälan till +50% kostnad
kan göra till den 8 juni.

3.2

Anmälningsavgiften är 400 sek för Single- och 700 för Doublehanded. Anmälan är
bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte vi återbud dock självklart om
kappseglingen ställs in pga för få båtar anmälda. Max 30 båtar.

4. Registrering
4.1

Registrering på tävlingsexpeditionen den 8 juni 2019 kl.08.30 - 09.00

5. Seglingsföreskrifter
Eventuella kompletteringar av seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med
registreringen.

6. Kappseglingsområde

Seglingarna genomförs direkt utanför Lerkils hamn. Slutgiltig bana bestäms vid
rorsmansmötet beroende av vind och väder.

7. Startprocedur

Starten kommer ske under ett tidsintervall á 15-30 minuter beroende av antalet
deltagande båtar. Din seglade tid registreras av dig själv då du passerat start och mållinje
enligt ett ”gentleman agreement”

8. Tidsprogram
8 juni
Registrering
08.30-09.00
Skepparmöte
09.30
Tid för första varningssignal 10.30
After Sail direkt efter målgång

10. Hitta hit

Välkomna!!

