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Inbjudan
Tävling:

Skärgårdskryssarpokalen
SM A22

Datum:

30 juli-2 augusti 2015

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.

1.5

Alla båtar 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. 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 flyt utrustning. 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.

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

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven
i ISAF Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som
har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet
av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så
är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon
som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.3

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4

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 görs senast 2015-07-24 på www.nhss.se och länken anmälan.

3.2

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

3.3

Anmälningsavgiften är 1500kr och betalas i samband med anmälan via länk från
www.nhss.se enligt 3.1.
Hamnplats under tävlingarna ingår i anmälningsavgiften. Kranlyft för båtar upp till 2
ton med centrumlyft kan erbjudas. NHSS kan erbjuda kranlyft till självkostnadspris för
övriga som anmäler sig.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2015-07-30 kl. 09:00

4.3

Stickprovskontroller av att båt överensstämmer med reglerna kan komma att göras när
som helst under hela regattan.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Onsdag 2015-07-29
16:00-21:00 Regattaexpeditionen i NHSS klubbhus, Fagerviken är öppen för registrering.
19:30 Invigning
Tordag 2015-07-30
9:30 Skepparmöte
11:00 Tid för första varningssignal
Fredag 2015-08-31
11:00 Tid för första varningssignal
Lördag 2015-08-01
11:00 Tid för första varningssignal – Inget startförfarande påbörjas efter 15:00.

Nynäshamns	
  segelsällskap	
  

	
  

	
  

19:00 Regattamiddag/prisutdelning.
6.2

7 st kappseglingar är planerade

7.

Genomförande

7.1

Seglingarna fördelas med 2-4 seglingar per dag.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Aktuellt kappseglingsområde kommer att anslås på anslagstavla senast kl 8
seglingsdagen .

9.

Banan

9.1

Banan är en kryss-läns-bana med neddragen start och mål, och kommer att finnas beskriven i seglingsföreskrifterna. Banans längd beräknas till 90 minuter.

11.

Poängberäkning

11.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid 3 genomförda
seglingar räknas samtliga.

11.2

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

12.

Priser

12.1

RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och besättningens klubb samt i
miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i
Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver
respektive brons.
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.
Under Skärgårdskryssarepokalen/SM seglas förutom om SM-medaljerna om följande
priser:
• Skärgårdskryssarepokalen
(efter tre vunna pokaler vinns innevarande X-pokal för gott och ny sättes upp)
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• Tage Plåts minnespris
(Delas ut till vinnare av X-pokalen, ständigt vandrande)
• Debutantpokalen
(Bäst placerad 22:a där rorsman inte tidigare deltagit som just rorsman)
• Tricksonpokalen
(bästa 22:a efter tre seglingar, ständigt vandrande)
• Torsten Helgessons gastpris
(En gastinsats under X-pokalen värd att minnas, ständigt vandrande)
• Bruneliuspokalen
(vunnen segling med störst marginal)

Nynäshamns Segelsällskap hälsar alla välkomna
Tävlingsledare Fredrik Hedlund
Seglingsledare Ove Andersson
Datum: 2015-02-16
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Bilaga till inbjudan.
Förtäring under tävlingarna.
Frukost, lunchpaket och middagar går att köpa och serveras inom hamnområdet.
NHSS grill och bar kommer att vara öppen när seglarna kommer in från dagens seglingar.
Inkvarteringsmöjligheter:
Hotell i Nynäshamn:
Nynäs Havsbad, tel: +4852060400
Skärgårdshotellet, tel: +46850922555
Utsikten Meetings Hotel, tel: +46854629100
Nynäsgården Hotell & Konferens, tel: +46852020590
Youth Hostel:
Lövhagens vandrarhem, tel: +46852013831
Nickstabadets camping, tel: +46852012780
Möjlighet för husvagnsuppställning och camping finns på NHSS varvsområde
För ytterligare upplysningar kontakta
NHSS:

Pia Petersson

070-401 12 44

tavling@nhss.se

Lennart Hägre

070-732 32 33

lennart.hagre@outlook.com

08-520 128 20

info@nhss.se

Nynäshamns Segelsällskaps kansli

Öppet: Måndag 15-19, Tisdag - Fredag 12-15
(stängt på fredagar 1 okt - 31 mars !)

