Inbjudan
Tävling:

Framnäsvalsen. Klasser: K6, SRS, Doublehanded, Solo.

Datum:

2018-05-19, första start beräknad till 11.00

Arrangör:

Segelsällskapet Fram, Bohus Björkö.

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) enligt Appendix S, Undantaget
Appendix S 6.3, samt SRS reglerna.

1.2

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 2018-05-14 .

1.3

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRStal för shorthanded kappsegling (SRSs) förutsatt att båtens normala besättningsantal är fler än 2 st.
Detta ska anmälas senast 2018-05-14.

1.4

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.5

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

1.6

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den
här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller per-

sonlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under
däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta
ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller
straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att deltaga
deltaga

2.1

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

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Arrangören 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

Anmälan görs på ssfram.com och ska göras senast 2018-05-14. Efteranmälan kan ske fram t.o.m. 2018-05-19 både på ssfram.com och vid
registreringen innan rorsmansmötet. Vid efteranmälan gäller båtens ordinarie höga SRS-tal.

3.2

Anmälningsavgiften är 150 SEK och betalas in på PG-43132-0 eller kontant vid registreringen innan rorsmansmötet.

4.

Registrering och besiktningskontroll
besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Rotundan senast 20805-19 kl. 09.30. Expeditionen öppnar kl 09.00

4.2

Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
09.00 Registrering
09.30 Rorsmansmöte
10.55 Första varningssignal

Prisutdelning sker efter seglingarna i Rotundan.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i vattnen runt Björkö och närliggande skärgård.

8.

Banan

8.1

För SRS klasser blir banan en skärgårdsbana på ca 20 nm som kan innefatta segling utomskärs. Banan tillkännages på rorsmansmötet.

8.2

För K6 klassen blir banan ca 10 nm och tillkännages på startribunen med
skyltar och flaggor enligt seglingsföreskrifterna.

9.

Poängberäkning

9.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

10.
10.

Priser

10.1 Priser delas ut till varje klass där antal startande båtar är enligt följande:
1:a pris vid 4 startande båtar.
1:a, 2:a pris vid 5-8 startande båtar.
1:a, 2:a, 3:e pris vid över startande 9 båtar.

Datum: 2018-05-09

