Inbjudan Klassmästerskap RS Tera 2016!

!

Ljungskile Segelsällskap (LjSS) inbjuder till klassmästerskap och tillika klubbmästerskap för LjSS
medlemmar i RS Tera Sport 2016 den 27 augusti i Ljungskile!

!

Regler!

!
!!

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Alla båtar [kan komma att] [ska] , i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.

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.

!

!

Villkor för att delta

!

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

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.
Den person ombord som har ansvaret ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska
Seglarförbundet.
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.

!
Anmälan
!

Anmälan ska göras senast 20 augusti till LjSS
Anmälan ska innehålla uppgifter om deltagarens namn, klubbtillhörighet och ålder
Anmälningsavgiften är 250:- och betalas in på LjSS bankgirokonto 867-1794

!
Registrering och besiktningskontroll
!
!
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 08.30 den 27 augusti
!
Seglingsföreskrifter
!
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
!
Tidsprogram

Registrering sker på regattaexpeditionen i LjSS klubbhus fredag 26 augusti 17.00 - 20.00
och lördag 27 augusti 07:00 - 08:30
Besiktning, säkerhetskontroll sker lördag 27 augusti från 08:30
Skepparmöte sker 09:00
Varningssignal för första segling ges 10:00
Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång lördag 27 augusti. Obs priser till
samtliga deltagare!
5 st seglingar planeras genomföras

!
Kappseglingsområde
!
Kappseglingarna genomförs på Ljungskileviken i direkt anslutning till LjSS klubbhus
!
Banan

Banan är en kryss/länsbana

!
Poängberäkning
!
!

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre
kappseglingar räknas samtliga.
Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

Välkomna

!
!
Ljungskile den 25 juni 2016
!

