Inbjudan
Tävling:

Svenskt Mästerskap 2017

Klass:

IOM

Datum:

15 -17 September 2017

Arrangör:

Stenungsunds Segelsällskap(StSS)

Seglingsledare:

Joakim Kling

Domare:

Johan Sjöstrand

1.

Regler

1.1

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

1.2

IOM klassregeln gäller.

1.3

Direktdömning kommer att tillämpas enligt Appendix Q.

1.4

Alla båtar och deltagare skall föra eventuell reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.

Villkor för att delta

2.1

Varje deltagande båt ska ha giltigt mätbrev och detta skall uppvisas vid registreringen.

2.2

Svenska deltagare skall vara medlem i Svenska Enmeterförbundet 2017.

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.

2.4

Svenska deltagare skall ha giltig tävlingslicens.

2.5

Deltagarantalet är begränsat till 42. Vid överanmälan är det anmälningsformulärets
tidsstämpel som gäller för köplats med undantag för seedade deltagare enligt 3.1

2.6

Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har
varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Om
regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som
uppfyller kraven.

2.7

IOM SM är öppet för utländska deltagare

3.

Tilldelning av plats

3.1

21 st platser tilldelas i första hand seedade seglare enligt följande:
Upp till 16 platser tilldelas i turordning baserat på aktuell placering på den svenska
rankinglistan (2017-06-13) och 5 st platser tilldelas av Stenungssunds Segelsällskap. Dock måste
fullständig anmälan vara gjord senast 2017-08-28 för att en deltagare skall kunna bli tilldelad
en seedningsplats. Efter detta datum är alla resterande platser öppna för alla.
Lista med seedade deltagare publiceras på StSS RC 2017-08-29

4.

Anmälan

4.1

Anmälan ska göras senast 2017-09-03 på anmälningssidan StSS RC.

4.2

Efteranmälan kan göras fram till 2017-09-10. Avgiften ökar då med 100 SEK och betalas då
på plats eller kort inbetalning i anmälningsmodulen. Gäller dock inte deltagare som stått på
väntelistan och får en plats mellan 3-10 Sep som gjort anmälan innan 2017-09-03

4.3

Anmälningsavgiften är 500 SEK och betalas genom en inbetalning på Bg konto 877-9258. På
anmälningssidan kan avgiften även betalas med kontokort. Anmälan är ej fullständig förrän
betalningen finns på kontot. I startavgiften kommer någon form av förtäring ingå, mer
information kommer på StSS RC

4.4

Utländska deltagare kan betala avgiften via internationell banköverföring. Om du betalar från
utlandet måste du kontrollera att du har betalat alla kostnader så att de inte belastar
mottagaren.
IBAN: SE32 6000 0000 0003 784 795 12
SWIFFT adress: HANDSESS

4.5

Anmälningsavgift betald av en deltagare som inte erhåller en plats betalas tillbaka till denne.

5.

Registrering och besiktningskontroll

5.1

Registrering ska göras senast 2017-09-15 kl 14:30

5.2

Kontroller av båtarna kan komma att förekomma.

6.

Seglingsföreskrifter

6.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen och kommer även att
publiceras på StSS RC

7.

Tidsprogram
Torsdag 14/9
18:00 – 20:00 Registrering
Fredag 15/9
12:00 – 14:00
14:30
15:00
18:30

Registrering
Rorsmansmöte
Första start
Ingen ny start efter denna tid

Lördag 16/9
09:30
17:00

Första start för dagen
Ingen ny start efter denna tid

Söndag 17/9
10:00
15:30

Första start för dagen
Ingen ny start efter denna tid

Prisutdelning ca 30 min efter sista målgång.

8.

Genomförande

8.1

Totalt är 20 seglingsomgångar planerade. Om tiden tillåter kommer fler seglingar genomföras.

8.2

Om deltagarantalet är 20 eller fler genomförs kappseglingarna i heat enligt HMS 2016

9.

Plats

9.1

Stenungssunds Segelsällskaps anläggning i Stenungssund
Alternativ plats 1: Getskärs hamn, Getskär. (ca 5 kilometer S om StSS)
Alternativ plats 2: Tjörns Segelsällskap, Skärhamn (Västra Tjörn)
Andra platser kan användas men detta är de primära valen.

9.2

Om alternativ segelplats skall användas meddelas detta StSS RC:s Facebook sida samt på
StSS RC senast 19:00 dagen innan seglingen.
https://www.facebook.com/groups/115775431926160/?locale=sv_SE

9.3

Karta över de olika seglingsplatserna finns i bilagan

10.

Banan

10.1

Banan är en kryss-läns-bana

11.

Poängberäkning

11.1

Poängberäkning sker enligt KSR A4 lågpoängsystemet med de ändringar som följer av
eventuellt HMS 2016 och seglingsinstruktioner.

11.2

Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som
mästerskap.

12.

Priser

12.1

RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till
individuell Svensk Mästare. För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller
kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.

12.2

Priser kommer också att delas ut till dom tre första deltagarna i regattan oberoende av
nationalitet.

12.3

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre
olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

Datum: 2017-08-04

Bilaga.

Seglingsplats Stenungsund

Vägbeskrivning till StSS:
Kör E 6 mot Stenungsund. Kommer man söderifrån ta väg 160 mot Orust och Tjörn. Kör in mot
Stenungstorg. Tag vänster vid Statoil bensinstation/Mc Donalds. Följ skyltar "Segelklubb". Kommer
man norrifrån på E6 tag av vid Stenungsundsmotet. Följ skyltar Tjörn och Orust. Kör in mot
Stenungstorg. Tag vänster vid Statoil bensinstation/Mc Donalds. Följ skyltar "Segelklubb".

Seglingsplats Getskär

Adress: Getskärs badväg, 444 61 Stora Höga

Seglingsplats Skärhamn

Vägbeskrivning till TjSS:
Kör väg 160 mot Orust och Tjörn. När du kommit över Tjörn bron följ skyltarna Nordiska
Akvarellmuseet / Skärhamn

