Nynäshamns segelsällskap

Inbjudan
NSS inbjuder till öppen windsurfingregatta för Kona One , Division II och RS:X i samband med Swedish Windsurfing Tour för Formula Windsurfing.
Tävling:

Öppen windsurfing regatta för Kona One , Division II
och RS:X Windsurfing

Datum:

19-20 Maj 2018

Arrangör:

Nynäshamns Segelsällskap (NHSS)

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S
samt Appendix B – Vindsurfing

1.2

KSR 42 skall gälla för Kona One. Detta ändrar Appendix B

1.3

Klass reglerna för varje klass gäller.

1.4

Segelnummer skall föras enligt SVFs rekommendationer för 2009-2012.

1.5

Alla brädor kan komma att , i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam
vald och tillhandahållen av arrangören.

1.6

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Våtdräkter
och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR
Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas
på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.7

Dopingregler gäller enligt klassreglerna.

2.

Villkor för att delta

2.1

Varje deltagande bräda ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Varje deltagare skall ha en giltig olycksfallsförsäkring.

2.3

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.
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3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2018-05-14 via webbanmälan till Nynäshamns Segelsällskap på www.nhss.se

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, segelnummer, båtklubb, adress, telefon, mailadress samt om plats för eventuell tenderbåt behövs.

3.3

Anmälningsavgiften är 200kr för en dag och 400kr för två dagar. Avgiften betalas
via webbanmälan till Nynäshamns Segelsällskap på www.nhss.se
Efteranmälan kan göras fram till och med fredag 2018-05-18 mot en tilläggsavgift på 100kr.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2017-05-20 kl. 9:45

4.2

Vid registrering skall deltagaren bland annat vara förberedd att uppge: Namn,
Segelnummer

4.3

Stickprovskontroller av att båt överensstämmer med reglerna kan komma att göras när som helst under hela regattan.
Det är varje deltagares ansvar att se till att hans/hennes utrustning uppfyller
klassreglerna.

4.4

Genom registrering om deltagande i tävlingen godkänner också den tävlande
eventuell medverkan i TV eller annan media.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Lördag 19 maj

9:00-9:45 Regattaexp öppen för registrering.
10:00 Skepparmöte
11:00 Första möjliga start

Söndag 20 maj

9:30 Skepparmöte
10:00 Första möjliga start
15:00 Sista möjliga start.
Prisutdelning förrättas snarast efter att seglingarna avslutat.

Efter varje dags seglingar kommer det att finnas dricka och grillade hamburgare (eller
liknande) att köpa i anslutning till klubbhuset.
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8.

Kappseglingsområde

8.1

Aktuellt kappseglingsområdet kommer att anslås vid NHSS’s klubbhus, senast kl
8 seglingsdagen .

9.

Banan

9.1

Banan är en kryss-läns-bana med inner och ytter-loop, och kommer att finnas beskriven i seglingsföreskrifterna

11.

Poängberäkning

11.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre race räknas samtliga.

12.

Priser

12.1

Prisutdelning kommer ske snarast efter protesttidens utgång och eventuella förhandlingar avslutats vid klubbhuset.

Datum: 2018-01-07

Nynäshamns segelsällskap

Bilaga till inbjudan.
Välkomna till NHSS och Nynäshamn
För ytterligare upplysningar kontakta
NHSS:

John Holm

070-26 98 773

johnbholm@gmail.com

Formula windsurfing
förbundet:
Stefan Voxby

070-267 25 63

stefan.voxby@hotmail.com

Kona One:

Björn Holm

070-885 65 89

bjorn@merforsaljarna.com

Boende:

NynäsTuristbyrå 08-520 737 00

Nynäshamns Segelsällskaps kansli
Vårt kansli är öppet:
Måndag 15-19
Tisdag-Fredag 12-15
(stängt på fredagar 1 okt - 31 mars !)

08-520 128 20

info@nynashamn.se
info@nhss.se
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Expedition

Sjösättning av brä
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Kappseglingsområdet Gårdsfjärden

