INBJUDAN TILL DISTANSKAPPSEGLING OM
LUDVIG OHLINS MINNESPOKAL 25/8 2018
Organiserande klubb är:

Motala Segelklubb

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.

1.2.1

Tävlingen är öppen för alla båtar med giltigt SRS-tal eller SRS mätbrev.

1.2.2

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

1.2.3

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthandedkappsegling (SRSs).

1.2.4

En båt får använda autopilot. Detta ändrar KSR 52.

1.2.5

Båt som går på grund får använda motor och ta emot assistans för att komma loss från grundet (avsteg från regel i KSR).

2.

Villkor för att delta

2.1

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till Svenska
Seglarförbundet.

2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Motala Segelklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före,
under eller efter regattan.

2.4

I och med att en båt startat kappseglingen accepterar man att resultatlistan och eventuella bilder
publiceras på internet.

3.

Anmälan / Registrering

3.1

Anmälan sker klockan 08.00 – 09.00 den 25 augusti i MSK:s klubblokal, Biskopsvägen 55, Motala.
Telefon- eller mail- anmälan: 0729-729929 eller kappsegling@motalasegelklubb.se

3.2

Anmälningsavgiften 200kr betalas helst via Swish vid anmälan.

3.3

Giltigt SRS-tal eller giltigt mätbrev ska visas upp vid Anmälan / Registrering.

5

Tidsprogram

5.1

Lördag 25/8

8:00-9:00
9:05
10:25

Registrering på Tävlingsexpeditionen.
Rorsmansmöte.
Varningssignal för första båt

Efter målgång traditionsenlig Prisutdelning med Ärtsoppa mm.
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6.

Genomförande

6.1

Tävlingen är en distanskappsegling där banan delges vid rorsmansmötet.

6.2

Seglingarna startas med jaktstart - vilket innebär enskild starttid för varje båt.
Varje enskild båts starttid framgår av en startlista som tillhandahålls av Tävlingsledningen.
Varje enskild båt ansvarar själv för att starta på rätt tid efter första båts start.
Den tid som används är GPS tid. (Klocka för synkronisering finns vid rorsmansmöte)
Varningssignal
Förberedelse
En-minut
Start

5 min före start för första båt – Flagga E sätts upp
4 minuter före start för första båt - flagga P sätts upp
1 minut före start för första båt – Flagga P tas ner
Start för första båt – Flagga E tas ner

(Flagga E)
(Flagga P)

7.

Kappseglingsområde

7.1

Start och målgång sker i Motalaviken utanför Tegelvikens Båtklubbs hamnområde mellan Vit flagga
och Orange flagga som utgör markering för start- och mållinje.

8.

Banan

8.1

Banan anges vid rorsmansmötet.

9.

Protester och straff

9.1

Båtar som inom den sista minuten före sin startsignal/starttid är på bansidan av startlinjen och inte
återvänder för att starta rätt får ett tidstillägg på 5% på den seglade tiden.

9.2

KSR Appendix T1 (straff efter kappsegling) gäller.

9.3

Protester lämnas till sekretariat.
Kallelser till förhandling, resultat från förhandlingar anslås på den officiella anslagstavlan.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A.

11.

Priser

11.1

Vandringspriset Ludvig Ohlins minnepokal delas ut till segraren av distanskappseglingen.

12.

Regler för stödpersoner

a)

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

Övrig information
Telefon: 0729-729929 eller mail: kappsegling@motalasegelklubb.se
Välkommen till seglarstaden Motala!
Datum: 2018-02-11
Namn: Ander Jarl/ Seglingsnämndens ordförande, Motala Segelklubb

