Inbjudan
Sörmlandscupen 3, Blackenregattan, Jolle DM Södermanland

Datum: 2022-09-25
Plats: Jollebasen Mälby, Torshälla
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: Optimist, E-jolle, ILCA4, ILCA6, ILCA7, Zoom8, RS Aero och Optimist grön
Arrangör: Torshälla Segelselsällskap, Segelsällskapet Svearna

1.

Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.
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.

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
klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 2022-09-18

https://www.sailarena.com/sv/se/club/tss/sormlandscupen-3-blackenregattan-jolle-dmsodermanland-/

3.2 Anmälningsavgiften är 250 kr och betalas i Sailarena i samband med anmälan.
Efteranmälan 300 kr kan göras fram till 2022-09-25 kl 09:00

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering ska göras på regattaexpeditionen mellan 08:00 – 09:00 den 2022-09-25

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap

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
https://www.sailarena.com/sv/se/club/tss/sormlandscupen-3-blackenregattan-jolle-dmsodermanland-/
5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, starttider,
säkerhet m.m. på VHF kanal 72

6.

Tidsprogram

Söndag
08.00 – 09.00
09.30
10.55
6.1

220925
Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningssignal

7.

Genomförande

7.1

4 kappseglingar är planerade (3 för optimist grön)

7.2

Kappseglingen genomförs som en rak serie

7.3

Räkna med lunch på vattnet mellan seglingarna

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingen kommer genomföras på fjärden Blacken NO om Jollebasen Mälby
(Utsegling tar ca. 10 - 30 min)
8.2 Banan kommer var en kryss-läns bana och kommer att beskrivas i
seglingsföreskrifterna

9.

Protester och straff

9.1
KSR appendix P gäller men ändras så att P2.3 utgår och att i P2.2 ändras
”andra gången” till ”andra gången och ytterligare gånger”.
9.2 Krav på en protest som gäller en händelse som har inträffat i kappseglingsområdet.
Detta är ett tillägg till KSR 61.1a: För att en protest skall vara giltig, ska den
protesterande informera kappseglingskommittén 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.

9.3

10.

KSR Appendix T1 gäller.

Poängberäkning

10.1 KSR A5.3 gäller.
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista
kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
10.3 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 Pris till alla som anmält sig senast den 2022-09-18 (ordinarie anmälningstid)
Datum: 2022-08-29
Niclas Bjällhage seglingsledare tel. 070-580 3770

