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Inbjudan för fleetracing med Appendix S.
Kappsegling: Vikingarrundan för ClassicYachts och SRS kölbåtar.
Datum:

16-17 juni 2018

Arrangör:

Vikingarnas Segel Sällskap

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på den officiella anslagstavlan placerad vid VSS klubbhus och via länk på VSS
hemsida Kappsegling: www.vss.nu/kappsegling/ dagarna före kappseglingen.

1.2

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

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.

2.3.1 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:
Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0.70 till och med 1.20.
Den övre gränsen gäller ej för ClassicYachts.
2.3.2 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana
segel.
Detta ska anmälas senast 2018-06-13.
2.3.3 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
shorthanded kappsegling (SRSs).
Detta ska anmälas senast .2018-06-13
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3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2018-06-11 till VSS kappseglingskommitté enligt anmälningsformulär på adress simplesignup/events/130797/ i undantagsfall till
a.kristrom@telia.com eller telefon 08-99 34 16 alt. 070-738 81 59
Efteranmälan godtas t.o.m. 2018-06-14.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om anmälarens namn, telefonnummer och epostadress, vidare kappseglingsklass, rorsmans namn, rorsmans båtklubb, båtens
segelnummer, båtens SRS-tal ska anges.

3.3

Anmälningsavgiften 400 kronor betalas vid anmälan till PG 100 85 17-3 (VSS
kappseglingskommitté) eller vid registringen på regattaexpeditionen.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2018-06-16 kl. 1000.

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

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.

4.4

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

4.5

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

5.

Tidsprogram

5.1

Registrering Lördag 16/6 08.30-09.30
Skepparmöte Lördag kl. 10.00
Varningssignal för klockan K är på lördagen kl.10.55.
Besiktning, säkerhetskontroll kan komma att ske efter lördagens seglingar
Efter lördagens seglingar bjuder VSS på förfriskningar utanför klubbhuset.
Varningssignal för klockan K är söndag kl.10.55
Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt efter seglingarnas slut. För Classic
Yachts sker prisutdelningen på lördagen.
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5.2

1 kappseglingar är planerad för Classic Yachts på lördagen.
2 kappseglingar är planerade för SRS, en på lördag och en på söndag

6.

Genomförande

6.1

Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS) – vilket innebär enskild starttid för
varje båt. Båts starttid i förhållande till klockan K anslås på anslagstavlan.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Lilla Värtan med omgivande vatten.

8.

Banan

8.1

Banan är en distansbana på lördagen 18-20 Nm och på söndagen ca 10 Nm.

9.

Protester och straff

9.1

För straff enligt KSR 44.1 gäller ensvängsstraff för alla brott.

9.2

KSR Appendix T1 gäller.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

11.

Priser

11.1

Ett pris delas ut i varje klass för varje påbörjat tretal startande båtar.
Vandringspriser delas ut i aktuella klasser

12.

Regler för stödpersoner

a)
b)
c)
d)

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.
Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.
Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter,
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Datum: 2018-04-03
Namn: Anders Kriström
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Bilaga till inbjudan.
Deltagande båtar kan förtöjas i VSS hamn, dock kan egen plats påräknas. Förtöjningen
ska ske på ett hänsynsfullt sätt.
VSS hamn kan landvägen nås via Hunduddsvägen från Kaknästornet.
Med kommunala färdmedel nås Hundudden med buss 69 hållplats Kaknäs eller Isbladskärret och en kortare promenad.
Båtar vägande under 2 ton kan sjösättas från släpkärra via VSS pelarkran.
I anslutning till VSS klubbhus finns Kafé Kruthuset som har lättare förfriskningar till
försäljning.
OBSERVERA att det samtidigt med regattan pågår ett dagseglarläger för juniorer (optimistbåtar).
https://simplesignup.se/events/100831/attendees/index_with_secrect_token?token=45b66df057

