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Inbjudan Lilla ÅFOR
Datum:

Lördag den 30 juni 2018

Klass:

Optimist, Hansa

Arrangör:

KSSS

Plats:

Skeppsholmen; ÅFOR hamnen

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på KSSS hemsida

1.2

Flytväst är obligatorisk.

2.

Villkor för att delta

2.1

Varje deltagande 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.

2.4

När vattentemperaturen understiger +14ºC är våtdräkt eller torrdräkt obligatorisk.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras till KSSS senast den 29 juni klockan 18:00 via KSSS
webshop.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, segelnummer, skepparens namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och segelklubb.

3.3

Anmälningsavgiften är 200 SEK

4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2018-06-30 kl 09:00
Tävlingsexpeditionen ligger anslutning till sjösättning på familjeområdet
i ÅFOR hamnen
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5.

Tidsprogram

5.1

Program
08:00-09:00
10:30
11:00
Ca. 16:00

Registrering
Skepparmöte
Tidigaste tid för första varningssignal
Prisutdelning på stora Scen

6.

Genomförande

6.1

Lilla ÅFOR seglas klassvis med åldersindelning. Minimum 10 båtar för att få
egen start.

6.2

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registrering samt finns på hemsidan.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingen vid Skeppsholmen.

8.

Banan

8.1

Banan är en distanskappsegling runt Skeppsholmen motsols om ca 1 Nm. Start sker utanför familjeområdet i ÅFOR-hamnen, se banbeskrivning i seglingsföreskrifterna.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.

11.

Priser

11.1

Priser delas ut till varje femtal påbörjat antal båtar i varje klass. Ett klubbpris kommer
att delas ut till bästa klubb.

12.

Mediarättigheter- Upphovsrätt

12.1

Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att den
arrangerande myndigheten, deras sponsorer och av den utpekade rättighetshavare, utan
kompensation för all framtid har rätt att använda och publicera bild-, video- och ljudupptagning från regattan. Detta gäller även bild-, video- och ljudupptagning som rapporterats av tredje person.
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