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Inbjudan
Kappsegling: Öppet Klubbmästerskap i LommaBukten Seglarklubb
Vi avser starta två SRS-klasser.
SRS-talet beror på om man seglar, med full besättning, two-handed eller Cruising. Alla
kan välja om man vill segla med eller utan spinnacker. Cruising seglas
alltid utan spinnacker.
Välj båtens SRS efter hur ni seglar den. Det är viktigt att ni anmäler med rätt SRS-tal.
Läs vidare på Svensk Seglings hemsida –
http://www.svensksegling.se/matbrevbatteknik/srs2/.
Seglare från andra klubbar kan också anmäla sig. Dock blir bara medlemmar
klubbmästare.
Datum:

21/9, reservdag är den 28/9

Arrangör:

LommaBuktens Seglarklubb

2.

Villkor för att delta

2.1

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

2.2

Varje tävlande 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
regattan.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan kan göras fram till och med rorsmansmöte men det uppskattas om det
är gjort senast den 19/9 via anmälningen på weben. (Finns på LBS hemsida)

3.2
Anmälan ska innehålla uppgifter om Rorsman och vilket SRS-tal som man vill
segla med.
3.3

Ingen anmälningsavgift.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 10 minuter före
rorsmansmöte. Se tidsprogram nedan.

5.

Tidsprogram
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5.1

Program
Registrering och frukost: kl 8.30-9.30.
Rorsmansmöte: kl 9.30
Första varningssignal: kl 10.55
Ingen start efter kl 14.45
Resultat anslås snarast efter målgång och beräkning. Ca 15.30.
Ärtsoppa/säsongsavslutning från 15.30.
Prisutdelning ca kl 16.00

5.2
3 kappseglingar är planerade. Tiden för en delsegling beräknas till 45 minuter
för en välseglad IF.

6.

Genomförande

6.1

Delseglingarna genomförs i rask följd.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs utanför hamnen i Lomma.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-länsbana som seglas två varv.

9.

Protester och straff
Seglingarna genomför i god anda och eventuella regelbrott uppskattas ej.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller och samtliga seglingar räknas.

11.

Priser

11.1

Priser kommer att delas ut till några, andra kommer inte att få något.

11.2

Lottpriser kommer att förekomma.

12.

Regler för stödpersoner

12.1

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

Datum: 25/8 -19
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Namn: Per Kroon

