Inbjudan
Draget 2021
Datum: Söndag den 20 juni 2021
Plats: Vindhem, Alnö
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: Neptunkryssare, IF, Express, 606 samt annan klass som samlar
minst tre båtar.
Arrangör: Sundsvalls Segelsällskap

1

Regler
Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén
avseende uppträdande på land och under transport till och från banområdet
med anledning av pågående Corona-pandemi. En tävlande eller besättning
som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt
(DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

1.1

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

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 eller till sin
nationella myndighet.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast onsdag 2021-06-16.
Efteranmälan mot förhöjd avgift är möjlig fram till 0900 tävlingsdagen.

3.2

Anmälningsavgiften är 150 kronor och betalas med Swish enligt
anvisning på Sailarena.
Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 100 kronor.
Om avanmälan görs senast dagen före tävlingen kommer
anmälningsavgiften att betalas tillbaka.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering görs på Regattaexpeditionen senast 0900.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och
båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras
avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4

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

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 utanför
sekretariatet.

6.

Tidsprogram

6.1

0800 – 0900 Registrering
0900

Skepparmöte

1000

Tid för första varningssignal

1500

Ingen varningssignal efter 1500

7.

Genomförande

7.1

Tre kappseglingar är planerade.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Seglingarna går på Draget, vattnet direkt utanför Vindhem.

8.2

Kryss-länsbana.

9.

Protester och straff

9.1

KSR appendix T1, straff efter kappsegling, gäller.

9.2

KSR44.1 ändras till: en båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha brutit
mot en eller flera regler i del 2 när den kappseglar.

10.

Poängberäkning

10.1 Lågpoäng. Ingen segling får räknas bort.

11.

Priser

11.1 Nyttopriser till alla deltagare

Datum: 2021-06-12

