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Inbjudan
Simrishamns Segelsällskap inbjuder till Seglarveckan med Hanöregattan och Sydsvenskt
mästerskap for Nordisk Folkbåt samt avslutning av Sydostcupen den 23 - 25 juli 2018.
Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.
Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser: Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0.750.
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 den 21 juli.
Entypsklass under förutsättning att minst fyra startande båtar i samma klass.
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av
arrangören.
Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts
klassregler förbjuder sådan.
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. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt.
Villkor för deltagande
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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.
Anmälan
Anmälan sker på www.simss.se. Kopia på giltigt mätbrev tillsammans med anmälningsavgiften skall
vara SimSS:s tillhanda senast den 23 juli 2018 kl. 08.30.

Sista anmälningsdag den 23 juli.
E-mail: info@simss.se
Anmälningsavgiften är 600 Sek (i detta ingår tävlingsavgift till SSF) och betalas genom insättning av
pengarna på Bg 810-1594.
I anmälningsavgiften ingår mat exkl. dryck på onsdagskvällen. (Gäller den kappseglande
besättningen).
Registrering och mätkontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09.00 den 23 juli.
Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.
Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
Tidsprogram
Måndagen den 23 juli
Distansseglingar 2 st.
Exp. öppen
08.00 – 09.00
Rorsmansträff
09.00
Första varningssignal
09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Tisdagen den 24 juli
Distansseglingar 2 st.
Rorsmansträff
09.00
Första varningssignal
09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Onsdagen den 25 juli
Distansseglingar 2 st.
Rorsmansträff
09.00
Första varningssignal
09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Prisutdelning
19.30
Hanöregattan och Sydostcupen
6 kappseglingar är planerade.
Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs norr och söder om småbåtshamnen.
Banor
Banorna är distansbanor. Krysstart vid varje segling.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar
räknas samtliga. För Sydostcupen och Sydsvenskt mästerskap Nordisk Folkbåt gäller egna statuter.
Priser
Priser utdelas till var femte startande båt i respektive klass. Dessutom lottas det ut fina priser
bland deltagande båtar samt till gast i deltagande/startande båtar. OBS! Vid utlottning av
lottpriser skall någon ur båtens besättning närvara. För Sydostcupen gäller Simrishamns varvs
hederspris. Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.
Resultat
Resultatlistan delas ut i samband med prisutdelningen, samt publiceras på internet: www.simss.se.
Sekretess
Deltagarförteckning och resultatlistor kommer att publiceras på Internet. Genom anmälan till
eller deltagande i kapp-seglingen medger anmäld och/eller deltagande besättning/båtägare att
sådana uppgifter publiceras på Internet.
Hamnavgift
Deltagare i Seglarveckan runt har gratis hamnplats dag före till dag efter. Dekal måste sitta på
försträven för att detta skall gälla, dekalen lämnas ut av SimSS. Det finns tillgång till hamnkran.

