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Inbjudan
Kappsegling:

Svenskt Mästerskap för Smaragd 2019

Datum:

SM Smaragd 2019-08-09

Arrangör:

Stenungssunds segelsällskap

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på StSS hemsida.

1.2

Klassreglerna för Smaragd gäller

1.3

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

1.4

Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser

1.5

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.

2.

Villkor för att delta

2.1

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla
kraven i World Sailing Regulation 19.
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. Vid mästerskapstävling med flera tävlande 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 regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den
närmast placerade som uppfyller kraven.
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2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

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

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 regattan.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 15 juli till www.stss.se

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om:
-Skepparens namn
-Klubbtillhörighet
-Segelnummer
-Om lånebåt används även segelnummer för denne.
-Båtnamn om tillämpligt
-Mailadress till skepparen
-Mobilnummer till skepparen
-Namn på besättningsmedlemmar (kan kompletteras vid registrering)

3.3

Anmälningsavgiften är 3000 sek och betalas genom anmälningsmodulen på StSS
hemsida.

3.4

Efteranmälan kan göras fram till och med 1 augusti till en förhöjd avgift 3500
sek.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 8 augusti, kl. 19.00

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets
föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten
kappseglar.

4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.
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4.5

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.

4.6

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

4.7

Seglingsföreskrifter lämnas ut vid registreringen.

5.

Tidsprogram

5.1

Program för Smaragd SM
Registrering
Besiktning, säkerhetskontroll
Tune up
Invigning
Skepparmöte
Första start planerad
Första start planerad till
Regattamiddag med spikpris
Första start planerad till

Torsdag 8/8 mellan kl. 15.00 och 19.00
Torsdag 8/8 mellan kl. 15.00 och 19.00
Torsdag 8/8 kl. 17.00
Torsdag 8/8 kl. 20.00
Fredag 9/8
kl. 09.00
Fredag 9/8
kl. 11.00
Lördag 10/8 kl. 10.00
Lördag 10/8 kl. 19.00
Söndag 11/8 kl. 10.00

Samling för spikpris, med enklare förtäring, planeras efter fredagens sista kappsegling. Anslås!
Ingen segling kommer att startas efter kl. 15:00 den 11 augusti.
Prisutdelning söndag 11 augusti efter sista genomförda kappsegling, kommer att
anslås.
5.2

8 kappseglingar är planerade.

6.

Genomförande

6.1

Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

6.2

Ingen kappsegling genomförs om kappseglingskommittén bedömer att
medelvindstyrkan kommer att överskrida 12 m/s.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i Hakefjorden på vattnet söder om snöholmarna.
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Ange område.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss/läns bana med spridningsmärke vid kryssmärket.

9.

Protester och straff

9.1

Poängstraff enligt KSR 44.1
ordalydelse ”tvåsvängstraff” ersätts av ”ensvängstraff”
.

10.

Poängberäkning

10.1

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

10.2

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

11.

Priser

11.1

RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt
1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i
miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de
tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller
kraven i SSF:s 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.
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11.2

Smaragdförbundets vandringspris kommer att delas ut.
Arrangören kommer att dela ut spikpriser.

12.

Regler för stödpersoner

12.1

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
Som ett led i SSF:s strävan att öka säkerheten på kappseglingar i Sverige får
denna punkt inte strykas.

12.2

Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.

12.3

Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.

Datum: 2019-04-24
Namn: Joakim Kling

Bilaga till inbjudan:
Inkvarteringsmöjligheter: Bästkustens Turistbyrå, telefon + 46(0)303 815 50.
Behov av sjösättning med kran eller kranbil ska anges i samband med anmälan och kommer
att koordineras så att detta kan göras vid ett tillfälle.
Arrangören kommer att försöka ordna plats i egen hamn för deltagarna under helgen.
Man kan dock komma att bli anvisad till alternativ plats i direkt närhet av klubbområdet.
Möjlighet att ligga med kappseglingsbåt mellan SM helgen och Tjörn Runt helgen efter
kommer att ges i mån av plats
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 Do-nalds. Följ
skyltar "Segelklubb".

