Inbjudan
Tävling:

ÖKF-Regattan
Distriktsmästerskap, Örebro Läns Seglarförbund/ Mälardalscupen
för Optimist, Laser standard, Laser Radial, E-jolle samt Zoom8

Datum:

2016-09-11

Arrangör:

Örebro Kanotförening (ÖKF)

1.

Regler

1.1

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

1.2

a) Direktdömning av KSR del 2 och KSR 31 kan komma att tillämpas i kombination med möjlighet till protestförhandlingar.
b) Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas enligt tillstånd av SSF och KSR 86.3.
c) KSR Appendix P gäller.

1.3

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.4

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

1.5

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 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

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla
kraven i ISAF Regulation 19.
Vid DM ska klubben tillhöra distriktet.

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.

3.

3.1

Anmälan

Anmälan ska göras via denna länk:

https://goo.gl/forms/zjseCpWYd1MqO1f33
3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om för- och efternamn, telefonnummer,
mailadress, personnummer, båttyp, segelnummer och klubb.

3.3

Anmälningsavgiften är 200kr varav en del är tävlingsavgiften till seglarförbundet. Efter 2016-09-02 höjs anmälningsavgiften till 250kr. Avgiften betalas vid
anmälan via bankgiro eller kontant/ swish vid registrering.
OBS! Uppge: ”DM16 Segel” och ”namn på deltagare” vid betalning till
ÖKF:s bg. 5113-1175

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen 2016-09-11 mellan 08:00 och
09:00. Tävlingsexpeditionen är belägen i SHB:s klubbstuga.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Registrering
Skepparmöte
Första start
Ingen start efter

08:00-09:00
09:00
11:00
15:30

Prisutdelning genomförs snarast möjligt efter målgång.
6.2

7.

3 kappseglingar per klass är planerade.

Genomförande

7.1

Lunch äts på vattnet mellan seglingarna, seglingsledningen kommer försöka ge
en längre paus under dagen.

7.2

Varje deltagande klubb håller med en följebåt för var femte deltagare.
Följebåtarna ingår i säkerhetsorganisationen och kommer att tilldelas säkerhetsområde.

7.3

Vid färre båtar än tre anmälda, vid sista anmälningsdatum, förbehåller sig tävlingsledningen rätten att ställa in klassen.

8.

Kappseglingsområde

9.

Banan

10.

Poängberäkning

8.1

9.1

Kappseglingarna genomförs på södra Hjälmaren på fjärden norr om SHB:s anläggning.

Banan är en trapetsbana med inner och ytter loop.

10.1

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

10.2

Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

11.

11.1

Priser

Pris till första, andra och tredjeplats i respektive klass med fler än fem deltagare
kommer att delas ut. I övriga klasser endast pris till förstaplats.

Datum: 2016-08-17

Bilaga till inbjudan.

(Detta är inte en del av inbjudan)





Sjösättningsmöjligheter för följebåtar finns vid färjeläget. Sjösättningsramp för
jollar finns vid SHB:s anläggning på västra piren.
Detaljerad anvisning kommer att finnas på plats.
Hitta till Södra Hjälmarens Båtklubb (SHB:s anläggning)
Besöksadress:
Lännäs 167
71593 Odensbacken
Anläggningen ligger i Hampetorp efter väg 52 mellan Kumla och Katrineholm.
I Hampetorp sväng norrut vid skylt camping. Fortsätt 200m och ni är framme
vid anläggningen. För sjösättning av följebåtar i Hampetorp följ skylt mot färja.
Vid färjeläget finns en sjösättningsramp.
I anslutning till distriktsmästerskapet sker träningsdag på lördagen den 10/9.
Se separat inbjudan för detta evenemang.
I samband med kappseglingarna anordnas även en lekfullare aktivitet för nybörjare i Optimist (typ grön).
Se separat inbjudan till träningsdag där mer info för denna aktivitet finns.
OBS: Denna aktivitet är inte en del i kappseglingarna.



Inkvarteringsmöjligheter:
- Hampetorps camping ligger vid SHB:s anläggning. Ett fåtal campingstugor
finns.
Länk till campingens hemsida: http://hampetorpscamping.se/
-

Hampetorpsskola erbjuder sovplatser på golv i idrottshall eller klassrum.

