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Inbjudan
Stenungsunds Segelsällskap
inbjuder till regattan

LIROS NORDIC RACE
Stenungsund den 29-30 april 2017
För Optimist, Zoom 8, E-jolle, OK-jolle, Laser 4.7 och Laser Radial
1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR)

1.2

Internationella E-jolleförbundets, Optimistjolleförbundets, Zoom 8 förbundets,
OK-jolleförbundets samt Laser-förbundets klassregler gäller.

1.3

Båtar är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra meningen
i KSR 61.1a. (Det här ändrar KSR 61.1a2).

1.4

Den person som har ansvaret ombord ska inneha giltig tävlingslicens.
Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år.
Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige
minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

1.5

Alla båtar kan komma att i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.6

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig
utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck.
Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40.
En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

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

Anmälningar ska göras på StSS hemsida www.stss.se och ska ha kommit in till
Stenungsunds Segelsällskap, Stenunge Allé 7, 444 30 Stenungsund, senast den
27 april 2017.

3.2

Anmälningsavgiften är 385 SEK för E-jolle, OK-jolle, Laser 4.7 och Laser
Radial klasserna, 335 SEK Zoom 8 klassen och 275 SEK för Optimist klassen
om beloppet bokförs på Stenungsunds Segelsällskaps konto eller bankgiro 87792 58 senast den 23 april 2017. Efter den dagen är anmälningsavgiften ökad med
100 SEK. Om du betalar från utlandet måste du kontrollera att du har betalat alla
kostnader så att de inte kommer att belasta mottagaren. Sista möjliga anmälning
kan göras fram till den 27 april 2017. Avgiften för Zoom 8 klassen inkluderar en
förbundsavgift på 50 SEK.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09:15 den 29 april
2017.

4.2

Mätbrev skall på anmodan kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Deltagare ska i enlighet med 1.4 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF
innan båten kappseglar.

4.4

En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1
Fredagen den
Lördagen den

28 april
29 april

Söndagen den

30 april

kl. 19:00-20:30
kl. 07:30-09:15
kl. 09:30
kl. 11:00
kl. 10:00

Registrering och kontroll
Registrering och kontroll
Samling
Varningssignal, dagens första segling
Varningssignal, dagens första segling

6.2

5 seglingar är planerade. Det kommer inte att bli någon start efter kl. 15:00 på
söndagen.

7.

Genomförande

7.1

Om antalet deltagare överskrider över ett visst antal beroende på klass kommer
kappseglingarna att genomföras i grupper. Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.
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8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på vattnet i Hakefjorden.

9.

Banan

9.1

Banan är en olympisk trapetsbana.

10.

Protester och straff

10.1

KSR Appendix P gäller.

11.

Poängberäkning

11.1

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

12.

Priser

12.1

I Optimist och Zoom 8 klasserna kommer priser att delas ut till 25 % av de startande
I varje klass (damer och herrar) där antalet startande uppgår till minst 50 båtar,
kommer penningpriser om sammanlagt SEK 5 500 att delas ut till E-jolle dam
och herr, OK-jolle samt Laser radial klassen enligt följande system.
Båten på
Placering
1
totalt får SEK
2 000
-"-"2
-"1 500
-"-"3
-"800
-"-"4
-"600
-"-"5
-"400
-"-"6
-"200
Vid färre än 50 startande i en klass kommer prissummorna att reduceras.
Andra priser kommer att delas ut till 20 procent av de startande i E-jolle, OK-jolle
och Laser Radial klassen. Antal priser beräknas på antalet anmälda efter den 10
april

Datum: 2017-03-14
Namn: Anders Toren, Stenungsunds Segelsällskap
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Bilaga till inbjudan.
Tävlingsexpeditionen, sjösättning och parkering
Tävlingsexpeditionen finns på Stenungsunds Segelsällskaps område i Stenungsund. Telefonnumret till tävlingsexpeditionen är +46(0)303 676 60. Sjösättningsmöjligheter
finns intill tävlingsexpeditionen och i Stenungsunds samhälle vid norra hamnplan.
Vägbeskrivning
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".
Logi
Bästkustens Turistbyrå, telefon + 46(0)303 815 50.

