INBJUDAN TILL LOMMA SAILS TRIM CUP 2019
Tävling: Lomma Sails Trim Cup 2019
Bankappsegling för kölbåtar med respitsystem baserat på SRS och/eller ORCi
Datum: 11-12 maj
Arrangör: Lommabuktens Seglarklubb (LBS)
1.

Regler
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
1.2. 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 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. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.2. 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.

Anmälan
3.1. För tävlande enligt respitsystem SRS: Anmälan ska göras senast 2019-05-02. Efteranmälan kan
göras fram till 2019-05-09.
För tävlande enligt respitsystem ORCi: Anmälan ska göras senast 2019-04-19. Om antalet anmälda båtar vid utgången anmälningstid är färre än 5 båtar förbehåller sig arrangören rätten att
ställa in kappsegling enligt respitsystem ORCi. I det fall kappseglingen enligt respitsysten
ORCi genomförs kan efteranmälan göras fram till 2019-05-09.
Anmälan görs genom att fylla i webbformulär på LBS hemsida www.lbs.nu och betalning av
anmälningsavgift eller efteranmälningsavgift.
Anmälningsavgiftens storlek sätts efter det datum som avgiften finns insatt på LBS bankgiro eller bankkonto. Anmälningsavgiften är 600 kronor fram till senast 1 april. Därefter är anmälningsavgiften 800 kronor fram till senast 2019-05-02. Vid efteranmälan är avgiften 1000 kronor. Avgiften sätts in senast i samband med anmälan på LBS bankgiro 5209-6104 eller på
bankkonto 8214 6933918408 (SEK), IBAN SE45 8000 0821 4969 3391 8408 7296, Bankens
BIC SWEDSESS, Kontohavare Lommabuktens seglarklubb eller via swish 123 059 46 55.
Märk betalningen med LSTC och båtnamn .
3.2. Anmälan ska innehålla uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret. Efter 2019-05-02 accepteras inga förändringar avseende anmält respittal. För efteranmälda båtar skall mätbrev vara
utfärdat eller ansökt senast 2019-05-02.
3.3. Deltagarantalet kommer att begränsas till ca 60. Vid överanmälan gäller datum för betald anmälningsavgift som urvalskriterier.

4.

Registrering och besiktningskontroll
4.1. Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 11 maj kl. 11.30.

5.

Seglingsföreskrifter
5.1. Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen samt anslås också på hemsidan
senast den 11 maj kl. 08.00.

6.

Tidsprogram
6.1. Program
Lördag 11 maj
08.00-11.30
Registrering

08.00-10.00
08.30
10.00–12.00
12.55
17.30

LBS bjuder på frukost
LBS hälsar välkommen och ger kort introduktion
Träning genomförs med rullande starter på korta kryss/länsbanor
Varningssignal för dagens första segling
After sail med dryck och sopptallrik. LBS bjuder de som angett
antal deltagare vid anmälan

Söndag 12 maj
08.00-10.00
LBS bjuder på frukost
09.55
Varningssignal för dagens första segling
Prisutdelning och After sail snarast möjligt efter sista segling. LBS serverar
dryck och hamburgare till självkostnadspris
6.2. Fem kappseglingar är planerade varav två på lördag och tre på söndag. Inget startförfarande efter kl. 16.30 på lördagen och inget startförfarande efter 15.00 på söndagen.
7.

Genomförande
7.1. Bankappsegling. SRS och ORCi som indelas i flera klasser och starter. Egen klass kräver minst
fem deltagare.
Startordningen anges i seglingsföreskrifterna

8.

Kappseglingsområde
8.1. Kappseglingarna genomförs i Lommabukten strax utanför Lomma småbåtshamn

9.

Banan
9.1. Banan är en kryss-läns-bana.

10. Protester och straff
10.1. Poängstraff enligt KSR 44.1 gäller.
11. Poängberäkning
11.1. Lågpoängsystemet i KSR A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.
12. Priser
12.1. Priser till var femte startande båt samt skänkta sponsorpriser
13. Övrigt
13.1. Hamnavgifter och träningsseglingar
Ingen hamnavgift tas ut för tävlande båtar två dagar före och efter tävlingen
Båtar som deltar i träningsseglingarna den 5 maj behöver inte betala hamnavgift för perioden
fram till Lomma Sails Trim Cup. Mer information om träningsseglingarna kommer att publiceras som särskild inbjudan på LBS hemsida.
13.2. Svenska seglarförbundet erbjuder kostnadsfritt SRS-mätbrev till deltagare från övriga nordiska
länder.
13.3. Seglingen ingår i Öresund Cup 2019.
14. Ledande funktionärer
Tävlingsledare: Per Kroon: 070-586 45 27 & lbs.sailrace@gmail.com
LBS kansli: Lars Jörnvi: 070-741 13 10
Seglingsledare: Stellan Larsson 070-529 28 11 & Per Kroon
Varmt välkommen till Lomma!

